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পণ 

 ঐ কর খারযজী  তাকপীযীরদয প্রক্ষত মাযা নযাবারফ 
ভুক্ষরভরদয এভনক্ষক ঈম্মায লেষ্ঠ ন্তান ভুজাক্ষদীনরদযরক তাকপীয 
কযরছ এফং তারদযরক তযা কযা বফধ ভরন করয তযা কযরছ। 

 ক্ষজাদ-লপ্রভী ঐ কর মুফকরদয প্রক্ষত মাযা কদর ক্ষনর ক্ষিধািরে 
অরছ। 

 াযা ৃক্ষথফীরত ক্ষজাদযত অভারদয ঐ কর ভুজাক্ষদ বাআরদয 
প্রক্ষত মাযা রকয রথ অল্লায কাক্ষরভারক ঈঁচু কযায জনয রড়াআ কযরছ। 

এরদয কররয প্রক্ষত ক্ষকতাফক্ষি পণ কযা র- মারত এিা কররয 
লদাারতয জনয ীরা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ভুখফন্ধ 

অযফ ফন্ত ক্ষনর আদাক্ষনং রনক কথা রে। ক্ষিভাযা নাক্ষক এরত ভার-
ভরা জুক্ষগররছ। ফাারযয লরক্ষরর লদা ক্ষা ক্ষভক্ষরক্ষা ফাক্ষনীগুররা 
যাক্ষা, লরফানরনয ক্ষজফুল্লা অয আযারনয ছত্রছাা অরু ুন্নায 
ফক্ষতগুররা গুক্ষড়র ক্ষদক্ষের, নাযীরদয ম্ভ্রভ ক্ষনর লাক্ষর লখরক্ষছর। তরুণ 
মুফক ক্ষতয ফৃদ্ধ লকঈ তারদয ক্ষংস্র থাফা লথরক যিা াক্ষন। থচ 
ক্ষিভা ক্ষভক্ষিা অভারদয অরিি যাখা ক্ষের এ ফরর- ‘অরভক্ষযকা 
ফাায অর-অারদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষফররাীরদয তযাধুক্ষনক স্ত্র  প্রক্ষিণ 
ক্ষদর াাময করয মারে। ফাাযরক নক্ষতক্ষফররে ঈৎখাত কযা রফ।’  

ঈম্মা ফুরঝ লপররক্ষছর তারদয ীন ঈরেয। তাআ ঈম্মায প্রকৃত 
করযাণকাভী ভুজাক্ষদীনরদয তাযা াদরয ফযণ করয লন। তারদয ভারঝ 
খঁুরজ া প্রক্ষতশ্রুত অভানী ঈদ্ধাযকতপা ফাক্ষনীয প্রক্ষতেক্ষফ। ঈম্মায 
ভারযা লম এখরনা ফীয ন্তান জন্ম ক্ষদরত িভ র রড়ক্ষন। তাযআ ঝরক 
লদরখ ৃক্ষথফী ক্ষতযআ লমন ফাক তাক্ষকর য। তাগুতরদয দম্ভ ধূররা 
গড়াগক্ষড় লখরত থারক। ভুজাক্ষদীনরদয স্বপ্নভ ক্ষবমাত্রায দ্রুতআ ারে 
লমরত থারক দৃযি। লবড়ায াররয ভত লরজ নাড়রত নাড়রত ক্ষছু িরত 
থারক ক্ষম্মক্ষরত তাগুত ক্ষিয কাুরুল বক্ষনকযা। এরকয য এক ঞ্চর 
দখরদাযরদয াত লথরক ভুি রত থারক। ভুজাক্ষদীনরদয ক্ষিারী 
ক্ষভক্ষিাকভপীরদয করযারণ অভযা তায ফাস্তফ ক্ষচত্র লদরখ ুরক্ষকত আ। 
াধাযণ জনতায এ ঈদমান হৃদ ক্ষদর নুবফ কযরত রর প্রথরভ 
জানরত রফ তারদয ক্ষনীড়রনয লরাভলপক কাক্ষনী! কতিা তযাচায তারদয 
য কযরত ররছ তা না জানরর ক্ষফজরয অনন্দ ঈরক্ষি কযা মারফ না।  

ফ ক্ষকছু ুন্দয  ুৃঙ্খরবারফআ এরগাক্ষের। ক্ষকন্তু ঠাৎ করযআ দৃযরি 
অগভন ঘির ‘দাঈরা’য। তাযা ভুজাক্ষদীনরদয দখরকৃত ঞ্চরগুররা 



 

 

 

ুনঃদখর কযরত রাগররা ঈম্মারদয ভরতা। ক্ষকছু ফুরঝ ঠায অরগআ লঘালণা 
চরর এর ক্ষখরাপরতয। ঈম্মাদনায লমন নতুনভাত্রা লমাগ র এরত। এরতাক্ষদন 
লম লপৎনা ক্ষক্ষযা  আযারক ীভাফদ্ধ ক্ষছর; ক্ষখরাপত লঘালণায য তা 
ছক্ষড়র ড়র ৃক্ষথফীয নানা প্রারন্ত। অিমপজনক বারফ ক্ষিভা 
ংফাদভাধযভগুররা এরদয পরা করয প্রচায কযরত রাগররা ঈম্মারক 
ক্ষফভ্রান্ত কযায জনয। শুরুয ক্ষদরক ক্ষকছুিা স্পষ্ট থাকরর দরভত ক্ষনক্ষফপররল 
তযফাদী ঈরাভা  ভুজাক্ষদ লনতৃফৃন্দ তারদয ক্ষখরাপত দাক্ষফয অাযতা 
প্রভাণ ফণপনা কযরত থারকন। আরারভয আক্ষতার ভুরভানরদয ভারঝ 
ক্ষফবক্ষিয ূত্র ঘরি ক্ষছর লম খারযজীরদয ভাধযরভ, এযা নফয খারযজীরদয 
বূক্ষভকা অরযা বঙ্কয রূর অগভন করযরছ। ভুরভানরদয তাকপীয 
কযরত এযা লমন অধাজর লখর লনরভরছ। ভুজাক্ষদ লনতৃফৃন্দ  াধাযণ 
জনতায ক্ষনস্পা যরি লবর লমরত থারক ক্ষফত্র ক্ষজাদ বূক্ষভ। াযািা জীফন 
মাযা কুযফান কযররন ঈম্মায ভুক্ষি ক্ষচন্তা, ক্ষজারদয যিাত্ত রথ। 
তারদযরক কক্ষথত ক্ষখরাপরতয ক্ষং (!) বক্ষনরকযা ীদ কযরত শুরু কযর। 
তাগুত কুফ্পাযা লম কর ক্ষজাদী লনতৃফৃন্দরক খঁুরজ াক্ষন ত প্ররচষ্টায 
য, এযা তারদযরক ক্ষযফায অত্মঘাক্ষত াভরা করয ীদ করয লদ। 

ক্ষপ্র াঠক! ফিভান গ্ররে লরখক ‘দারায ল ফ ঘৃণয তৎযতা 
প্রভাণ তুরর ধরযরছন। ক্ষখরাপত দাক্ষফয াযতা দক্ষররকারয তুরর 
ধরযরছন। ারথ ারথ ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’ প্রক্ষতষ্ঠায যী 
দ্ধক্ষত  ো ম্পরকপ াযগবপ অররাকাত করযরছন। অা কক্ষয াঠক 
ক্ষনযরি ভন-ভানক্ষকতা ক্ষনর ইভানী দাক্ষত্ব ক্ষররফ গ্রেখাক্ষন ধযন 
কযরফন। 

ভান অল্লায কারছ প্রাথপনা! ক্ষতক্ষন লমন ভুক্ষরভ ঈম্মারক তয-ুন্দয-
ক্ষঠক রথ ক্ষাঢারা প্রাচীরযয ভরতা একতাফদ্ধ র দীরনয যজু্জরক 



 

 

 

অঁকরড় ধরয ‘ক্ষফশ্ব কুপপায’ ক্ষিয লভাকারফরা কযায ক্ষম্মত দান করযন। 
লদাারতয রথ ক্ষফচর লথরক ভুক্ষভনরদয প্রক্ষত দ অয কারপযরদয প্রক্ষত 
ক্ষনদপ গুরণয ক্ষধকাযী ায তাপীক লদন। ক্ষনিআ ক্ষতক্ষন লতা অভারদয 
তাপীক দাতা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ূক্ষচ 
দাঈরায অর রূ ফপ-১

দাঈরায যাধ ভূ

যাধ-১ অভীরযয আতাঅত (অনুগতয) না কযা এফং াদায ফযরখরাপ 

কযা

যাধ-২ াক্ষজফ ফাঅত বঙ্গ কযা

দাঈরা অর-কারদায ফাঅরত অফদ্ধ ায এফং অর-কারদায াখা 

ায প্রভাণভূ

প্রভাণ: এক

প্রভাণ: দুআ

প্রভাণ: ক্ষতন

প্রভাণ: চায

প্রভাণ: াঁচ

প্রভাণ: ছ

প্রভাণ: াত

যাধ-৩ ক্ষভথযা ফরা



 

 

 

ক্ষভথযাঃ ১ - দাঈরা কখরনা কারদাতুর ক্ষজারদয ধীরন ক্ষছর না।

ক্ষভথযাঃ২ - দুক্ষনা এভন লকান ক্ষনযরি ফযক্ষি লনআ লম যী ভাকাভা 

চারারত ারয!

যাধ-৪ যিাত ফরন্ধ স্বতন্ত্র যী ভাকাভা (অদারত) প্রতযাখযান

যাধ-৫ তাকপীরযয লিরত্র চযভ ফাড়াফাক্ষড়

ভুরভানরদয তাকপীয কযায বাফতা

তাকপীরযয লিরত্র দাঈরায ফাড়াফাক্ষড়

ভুজাক্ষদীনরক তাকপীয কযা

জাফাতুন নুযারক তাকপীয

ারাহুেীন অ-ক্ষানীয াাদা (ািয)

জাআশুর পাতারক তাকপীয

জাফাতুর আরাক্ষভযারক তাকপীয

তাররফানরক তাকপীয

অর-কারদারক তাকপীয

ভুজাক্ষদীন ঈরাভা  ারখরদযরক তাকপীয

লভাল্লা অখতায ভানূযরক তাকপীয



 

 

 

ারখ অআভান ম্পরকপ

ারখ জারাক্ষনরক তাকপীয

জাফাতুর আরাক্ষভযায অভীযরদযরক তাকপীয

ারখ অবু্দল্লা অর ভুাআক্ষনীরক তাকপীয

ারখ ভাকক্ষদীরক তাকপীয

যাধ-৬ নযাবারফ ভুক্ষরভরদয যিাত

দাঈরায নযা-যিাত

জাফাতুন নুযায ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্রধাযণ

ক্ষনক্ষফপচারয নাযী-ক্ষশুরদয তযা

তযায য ঙ্গানী

ভুজাক্ষদীন কভান্ডাযরদযরক জফাআ করয ঈল্লা

ভুজাক্ষদরদয ঈয অত্মঘাতী অক্রভণ

তারদয স্বীকারযাক্ষি

নযানয বূখরে ভুজাক্ষদরদযরক তযা

ভাআন ক্ষফরফাযণ ঘক্ষির তযা



 

 

 

কক্ষথত ক্ষখরাপতরক ভুজাক্ষদরদযরক তযায রাআরন্স ফানারনা

দাঈরায অর রূ ফপ-২

ক্ষখরাপত কী

ক্ষখরাপরতয ঈরেয

ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায হুকুভ

খরীপা ক্ষনফপাচন দ্ধক্ষত

আক্ষস্তখরাপ

শুযা

আখক্ষতায (ক্ষনধপাযণ)

অত-তাগালু্লফ (জফযদখর)

অরুর াক্ষল্ল ার অকদ কাযা

অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয লমাগয ায জনয তপ

খরীপা ক্ষনধপাযরণয জনয কতজরনয অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয ম্মক্ষত 

অফযক

ুরযা ঈম্মায ঐকযভত অফযক

অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয কররয ঐকযভত অফযক



 

 

 

জভহুয অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয ঐকযভত অফযক

অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয ংখযায ফযাারয ী  গ্রণরমাগয ভত

এক.

দুআ.

ক্ষতন.

চায.

াঁচ.

ক্ষখরাপরতয লমাগয ায তপভূ:

ক্ষখরাপরতয ১০ক্ষি দাক্ষত্ব:

খরীপায ঈয জনগরণয কভূ:

ুন্নায অররারক ক্ষখরাপায মুগ

ক্ষখরাপতরক ক্ষপক্ষযর অনরত ভুজাক্ষদীরনয লকাযফানী  ক্ষফজপন

দাঈরায ি লথরক ক্ষখরাপত লঘালণা

ফাঅত াক্ষজফ না ায কাযণভূ:

প্রথভ কাযণ:



 

 

 

ক্ষিতী কাযণ:

তৃতী কাযণ:

চতুথপ কাযণ:

ঞ্চভ কাযণ:

করকক্ষি গুরুত্বূণপ ক্ষফল

ফাগদাদী লকাযাআী

তাভকীন-ক্ষফীন ক্ষফরাা / প্ররদ

ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায ভ

দাঈরায অর রূ ফপ-৩

দাঈরা কতৃপক ৃষ্ট ংভূ

ং:১

ং:২

ং:৩

ং:৪

ং:৫



 

 

 

ং:৬

ং:৭

লল কথা

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

দাঈরায অর রূ - ফপ-১ 

দাঈরায যাধ ভূ 

যাধ-১ - অভীরযয আতাঅত (অনুগতয) না কযা এফং াদায 
ফযরখরাপ কযা 

দাঈরা  জাফাতুন নুযায ভারঝ মখন ভতাননকয লদখা ক্ষদর তখন 
লখানকায গুরুত্বূণপ ফযক্ষিগণ এআ ভতাননকয দূয কযায প্রা চারারত 
থারকন। কাযণ তাযা ফুঝরত ারযন, বক্ষফলযরত এয ক্ষযণাভ তযন্ত জক্ষির 
 বাফ রত ারয। তখন ঈব গ্রুআ ক্ষফলক্ষি ারখ অআভান অয্ 
জাাক্ষযী াক্ষপ.‘য কারছ ল করয এফং তাযা এ ফযাারয ম্মত  লম, 
ারখ অআভান অয্ জাাক্ষযী াক্ষপ. লম পাারা ক্ষদরফন তা ঈবরআ 
লভরন ক্ষনরফ।   

ারখ অফু অবু্দর অমীম অর-কাতাযী য. একজন ফলপীান ভুজাক্ষদ 
ক্ষছররন। মায জীফরনয ুরযা ভিা কারি ভদারন  কাযাগারয। ক্ষমক্ষন 
লাক্ষবরত আঈক্ষনরনয ক্ষফরুরদ্ধ অপগান ক্ষজারদ, তয আযাক ক্ষজারদ 
ং ক্ষনররছন। ারখ ঈাভা য. ারথ ভ কাক্ষিররছন। মারক ‘ারভয 
অমযাভ’ ফরর িাকা । অদনানী মায ফযাারয স্বী ফান ‘ভা কানা ামা 
ভানাজুনা ারাআ আাকুন’ এয ভরধয প্রংা করযরছ। দারা  নুযায 
ভতাথপরকযয ক্ষফলর তাঁয ফিফয রিণী, 

أان كنت شاىدا على الشيخ اجلوالين وشاىدا على الشيخ البغدادي كليهما قال: ضلن ننتظر من 
 إذا جاء األمر ايشيخ بغدادي ارجع إىل ما كنت عليو ُب -حفظو هللا-الشيخ د.أؽلن الظواىري 

دولة العراق اإلسالمية، قال: مسعا وطاعة، أذىب أان وجنودي إىل ما كنا عليو.. ايشيخ جوالين إذا 
 .ااتك األمر من الشيخ أؽلن أن تلتحق بدولة العراق اإلسالمية، قال: أان جندي من جنود اإلسالم



 

 

 

‘অক্ষভ ক্ষনরজআ ািী অক্ষছ ারখ জারানী  ারখ ফাগদাদীয ফযাারয। 
ঈবরআ ফরররছন, অভযা রিা কযক্ষছ, ারখ অআভান অয্ জাাক্ষযী 
াক্ষপ.‘য ি লথরক পাারা অায। মখন এআ অরদ অরফ লম, ল 
ারখ ফাগদাদী! অক্ষন লমখারন ক্ষছররন- অদ-দাঈরাতুর আরাক্ষভযা 
আযারক, লখারন ক্ষপরয মান। ারখ ফাগদাদী ফররন, তখন েফণ  
অনুগরতযয ারথ অক্ষভ  অভায বক্ষনকযা লমখারন ক্ষছরাভ লখারন ক্ষপরয 
মাফ। ... ল ারখ জারানী! মক্ষদ ারখ অআভারনয ি লথরক অনায 
জনয অরদ অর, অক্ষন অদ-দাঈরাতুর আরাক্ষভযায ারথ মুি র 
মান? ারখ জারানী ফররন, অক্ষভ লতা আরারভয বক্ষনকরদয ভরধয 
একজন বক্ষনক ।  

একআবারফ দাঈরায ররফয (অরররপায) যীা ক্ষফবারগয প্রধান অফু ফকয 
অর-কাতানী স্বীকায করযন মায ক্ষি লযকিপ অভারদয কারছ ক্ষফদযভান- 
ক্ষতক্ষন ফররন, 

أبو بكر البغدادي قال: أقسم اب أن كل من  -نًصا-فإذا أتى فصل الشيخ أؽلن الظواىري فالذي 
 .ابيع الدولة ىو دبقتضى أمر الشيخ أؽلن الظواىري زللول البيعة

‘মখন ারখ অআভান অয্ জাাক্ষযী াক্ষপ.‘য ি লথরক ক্ষদ্ধান্ত অরফ 
তখন এ লিরত্র অফু ফকয অর-ফাগদাদীয স্পষ্ট ভত র: ‘অক্ষভ অল্লায 
থ করয ফরক্ষছ, লম ফযক্ষিআ তখন দাঈরারক ফাঅত ক্ষদরফ, ারখ 
অআভারনয অরদরয কাযরণ তায ফাঅরতয বফধতা ারফ।’  

                                                           

www.youtube.com/watch?v=b04fQqCitEY

www.youtube.com/watch?v=VoEoYUkBf7w



 

 

 

ারখ অফু ুরাআভান অর-ভুাক্ষজয াক্ষপ.। ক্ষমক্ষন ফাগদাদী দাঈরায 
প্রধানরদয ারথ রনক বফঠক করযরছন। জাফাতুন নুযায ারথ 
ভতাথপরকযয ভ দাঈরা তারকআ ভধযস্থতাকাযী ক্ষারফ গ্রণ করযক্ষছর। 
ক্ষতক্ষন ক্ষনরজআ এ ফযাারয অল্লা তাঅরারক ািী লযরখ ফররন, 

ي عندما كنا نناقش وأذكر ىنا حادثة أخرى وقعت أثناَء واسطيت األوىل فكان شلا قالُو يل البغداد
 .حل اخلالف قال: لو أمرين الشيخ أؽلن أن أسلم ملف الشام اىل غَتي لفعلت إنتهى كالمو

‘অক্ষভ এখারন য একক্ষি ফযাায ঈরল্লখ কযক্ষছ, মা অভায প্রথভ 
ভধযস্থতায ভ ঘরিক্ষছর। মখন অভযা ভতাননকযয ভাধান ক্ষনর 
মপাররাচনা কযক্ষছরাভ তখন ফাগদাদী ফরররন, ‘মক্ষদ ারখ অআভান অয্ 
জাাক্ষযী অভারক ারভয পাআর নয কারযা ারত স্তান্তয কযরত অরদ 
করযন তারর অক্ষভ তা-আ কযফ।’ 

ক্ষতক্ষন অয ফররন, 

ودلياًل آخر على أهنم رضوا حبكم أمَتان وأمَتىم آنذاك الشيخ أؽلن ىو أهنم بعد أن طلبوا مٍت أن 
األزمة االوىل رفضوا انعقاد اكمة وتراجعوا أعقَد زلكمة شرعية تفصل بُت اجلبهة وصباعة الدولة ُب 

فال رلال حلكم آخر اللهم إين  -حفظو هللا ورعاه  -معللُت ذالك أبهنم ينتظرون رد الشيخ أؽلن 
أشهدك أن البغدادي قد صّرح برضاُه ابلشيخ أؽلن الظواىري حكماً وقاضيا وزعم العدانين خالف 

 .لعنتك وأران فيِو آيًة وأجعلُو عربة ذالك اللهم من كان منا كاذاب فأجعل عليوِ 

‘তাযা লম অভারদয অভীয এফং তারদয ল ভরয অভীয- ারখ 
অআভান অয্ জাাক্ষযীয পাারা লভরন ক্ষনরত ম্মত রক্ষছর তায 
অরযকক্ষি প্রভাণ রে: ভযায প্রথভ ক্ষদরক মখন রনরকআ অভায কারছ 
অরফদন কযর, লমন অক্ষভ একক্ষি যী ভাকাভা (অদারত) ক্ষনধপাযণ 
কক্ষয, মা দাঈরা  জাফায ক্ষফফাদ ক্ষনযরন কাজ কযরফ, তখন তাযা 
ভাকাভা প্রক্ষতষ্ঠায ফযাাযক্ষি প্রতযাখযান কযর। তাযা এআ কথা ফরর ক্ষছুিান 



 

 

 

ক্ষদর লম, তাযা ারখ অআভান অয্ জাাক্ষযী াক্ষপ.‘য জফারফয রিা 
কযরছ। ুতযাং নয কারযা পাারায ুরমাগ ফতপভারন লনআ।  

ল অল্লা! অক্ষভ অনারক ািী লযরখ ফরক্ষছ, ফাগদাদী ারখ অআভানরক 
ক্ষফচাযক  পাারাকাযী ভানায ফযাারয স্পষ্ট ম্মক্ষত প্রকা করযক্ষছর 
থচ অদনানী এয ক্ষফযীত দাক্ষফ করযরছ।  

ল অল্লা! অভারদয ভরধয লম ক্ষভথযাফাদী অক্ষন তায ঈয অনায রা‘নত 
ফলপণ করুন। অয অভারদযরক এ ফযাারয অনায ক্ষনদপন লদখান এফং 
তায ক্ষযণক্ষতরক (নযরদয জনয) ঈরদ ফানান।’  

ঈরযয অররাচনা লথরক স্পষ্ট র: দাঈরা এআ প্রক্ষতশ্রুক্ষতফদ্ধ ক্ষছর লম, 
ারখ অআভান লথরক লম অরদ অরফ, তাযা তা লভরন লনরফ, চাআ তা 
তারদয ভরনাঃুত লাক ফা না লাক। পরর এয ভাধযরভ এআ ক্ষপতনায 
ফান রফ, ভুক্ষরভরদয ভারঝ নযা-যিাত ফন্ধ রফ এফং তারদয 
ঐকয িুি থাকরফ। তঃয ারখ অআভান অয্ জাাক্ষযী াক্ষপ.‘য 
ি লথরক পাারা অর: 

 .تلغى دولة العراق والشام اإلسالمية، ويستمر العمل ابسم دولة العراق اإلسالمية –ج 

 .يتبع القيادة العامةجبهة النصرة ألىل الشام فرع مستقل جلماعة قاعدة اجلهاد  –د 

 .الوالية ادلكانية لدولة العراق اإلسالمية ىي العراق –ه

 .الوالية ادلكانية جلبهة النصرة ألىل الشام ىي سوراي –و 

১. ‘দাঈরাতুর আযাক া াভ অর-আরাক্ষভযা’ ক্ষফরুপ্ত র এখন লথরক 
কামপক্রভ চররফ ‘দাঈরাতুর আযাক অর-আরাক্ষভযা’ নারভ। 

                                                           

www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU



 

 

 

২. ‘জাফাতুন নুযা ক্ষর-অক্ষর াভ’ কারদাতুর ক্ষজারদয ক্ষবন্ন একক্ষি 
াখা ক্ষারফ গণয রফ। তা ভূর লনতৃরত্বয অনুগতয কযরফ। 

৩. দাঈরাতুর আযাক অর-আরাক্ষভযায কারজয স্থান রফ আযাক। 

৪. জাফাতুন নুযা ক্ষর অক্ষর ারভয কারজয স্থান রফ ক্ষক্ষযা।  

অভীরযয ি লথরক এআ পাারা অায য, পাারা তারদয প্রফৃক্ষত্তয 
নুকূরর না া তাযা তা ভানয কযর। লখাঁড়া মুক্ষি ক্ষদর ক্ষনরজরদয 
ভরতয ঈয ির থাকর  অভীরযয অনুগতয ক্ষযতযাগ কযর। অভীরযয 
ফাধযতা কযর। ক্ষনরজরদয াদা যিা কযর না। মায পরর ক্ষপতনা 
ঈত্তরযাত্তয ফৃক্ষদ্ধ লর। নযা-যিাত শুরু র। 

যাধ-২ - াক্ষজফ ফাঅত বঙ্গ কযা 

দাঈরায যাধভূরয ভরধয অরযকক্ষি রে, অর-কারদায ারত তারদয 
লম ফাঅত ক্ষছর তাযা তা বঙ্গ করযরছ। ২০০৬ ারর অফু ভুঅফ অম-
মাযকাফী য. এয াাদারতয য, অর-কারদায আযাক াখায লনতৃরত্ব 
অরন অফু াভমা অর-ভুাক্ষজয য.। তঃয ২০০৬ াররয রটাফয 
ভার আযারকয ৮/১০ ক্ষি ভুজাক্ষদীন গ্রু একক্ষত্রত র ‘অদ দাঈরাতুর 
আরাক্ষভযা ক্ষপর আযাক’ গঠন করয। এয অভীয ক্ষনমুি ন অফু ভয 
অর-ফাগদাদী য.। অয এয ভারঝ অর-কারদায আযাক াখা ন্তবূপি 
ক্ষছর। অর-কারদায আযাক াখায অভীয অফু াভমা অর-ভুাক্ষজয য.রক 
‘অদ-দাঈরাতুর আরাক্ষভযা ক্ষপর আযারক’য লনাক্ষত ক্ষারফ ক্ষনধপাযণ কযা 
।  

                                                           

www.youtube.com/watch?v=A182rGoC_GE



 

 

 

অর-কারদা আযাক াখায তৎকারীন লনতৃফৃন্দ এ ফযাারয তারদয ভূর 
অর-কারদায অভীযরদয ারথ লকান ধযরণয যাভপ ফা অরদ ছাড়াআ এ 
দরি গ্রণ করয লপরর। তঃয ারখ অফু াভমা অর-ভুাক্ষজয য. 
এ ফযাারয ভূর অর-কারদায অভীযরদয ারথ লমাগারমাগ করয এ জয 
ল করযন লম, ক্ষনযাদ লমাগারমাগ ম্ভফ না ায কাযরণ অভীযরদয 
ারথ ভাাযা কযা ম্ভফ ক্ষন। থচ আযারকয ভুজাক্ষদীরনয ঐকয 
যিায জনয এিা (দারা প্রক্ষতষ্ঠা) খুফ জরুযী ক্ষছর। 

তরফ ক্ষতক্ষন অর-কারদায ভূর অভীযরদযরক ফগত করযন লম, ক্ষতক্ষন অফু 
ভয অর-ফাগদাদী য. লক এআ রতপ ফাঅত প্রদান করযরছন লম, ‘অদ-
দাঈরাতুর আরাক্ষভযা ক্ষপর আযাক’ ভূর অর-কারদায ধীরনআ থাকরফ। 
দাঈরায তৎকারীন লনতৃত্ব এয ারথ ভত-লালণ করযন।  

এযয দাঈরায দাক্ষত্বীরগণ তানমীভু কাক্ষদাক্ষতর ক্ষজারদয ারথ 
লমাগারমাগ যিা করয চররত থারকন; ক্ষকন্তু তানমীভু কাক্ষদাক্ষতর ক্ষজারদয 
ি লথরক নুরযাধ কযা , দাঈরা লম অর-কারদায নুগত এিা লমন 
প্রকা কযা না । অয এিা ক্ষছর যাজননক্ষতক লকৌর। কাযণ ত্রুযা 
অর-কারদায গন্ধ শুনররআ লখারন কুরনয াররয নযা ঝাঁক্ষর রড়। 
এয ক্ষযরপ্রক্ষিরত এআ ফযাাযক্ষি অয প্রকা কযা  ক্ষন। কখরনা 
াংফাক্ষদক ফা ক্ষভক্ষিারত ারখরদযরক এ ফযাারয ক্ষজজ্ঞাা কযরর তাযা 
তাঈক্ষযা (িযাথপরফাধক কথা) ফরেন কযরতন। তারদয ঈত্তযিা ত এ 
যকভ আযারক অর-কারদা নারভ ক্ষকছু লনআ। আযারক অর-কারদা দাঈরায 
ভারঝ একাকায র লগরছ। ারখরদয এআ ঈত্তয ক্ষঠক ক্ষছর। কাযণ, 
আযারক লম অর-কারদায াখা তা অর-কারদা নারভ নাভকযণ কযা ক্ষন; 
তা ‘অদ-দাঈরাতুর আরাক্ষভযা ক্ষপর আযাক’ নারভ ক্ষছর।  



 

 

 

দাঈরা অর-কারদায ফাঅরত অফদ্ধ ায এফং অর-কারদায াখা 
ায প্রভাণভূ 

প্রভাণভূরয ভরধয দাঈরায ি লথরক অর-কারদারক লপ্রক্ষযত করকক্ষি 
ক্ষচক্ষঠয ংক্ষফরল ল কযা রে, মা ারখ অআভান অয্ জাাক্ষযী 
াক্ষপ. দাঈরায ফযাারয তাযঁ ঐক্ষতাক্ষক াাদারত ঈরল্লখ করযরছন। এআ 
াাদায ক্ষযরপ্রক্ষিরত, দাঈরায ভুখাত্র অফু ভুাম্মদ অদনানী ‘ঈমযান 
অভীযার কারদা’ নারভ একক্ষি ক্ষফফৃক্ষত প্রকা করযন, লখারন ক্ষতক্ষন এআ 
ক্ষচক্ষঠয এআ ংগুররা তয ফায স্বীকারযাক্ষি প্রদান করযন, ক্ষতক্ষন ফররন, 

 إّن كل ما ذكرَت من شهادتك صحيح،

‘অনায াাদারত মা ক্ষকছু ঈরল্লখ করযরছন তা তয।’  

প্রভাণ: এক 

২০১০ ারর অফু ভয অর-ফাগদাদী  অফু াভমা অর-ভুাক্ষজয য. 
এয াাদারতয য দাঈরায ি লথরক অফু ফকয অর-ফাগদাদীরক 
দাঈরায অভীয ক্ষনমুি কযা । 

তখন ারখ ঈাভা য. ারখ অক্ষতযাতুল্লা অর-ক্ষরফী য. লক এআ 
ভরভপ ক্ষনরদপ প্রদান করযন লম, মারত ফাগদাদীয ফযাারয ক্ষফস্তাক্ষযত তথয 
াররখয ক্ষনকি লপ্রযণ কযা । ারখ রত্র ক্ষররখন, 

لًفا ألخينا أيب عمَر حبذا أن تفيدوان دبعلوماٍت وافيٍة عن أخينا أيب بكٍر البغدادِي، الذي ًب تعييُنو خ"
والنائِب األوِل لو وأيب سليماَن الناصِر لديِن هللِا، ويستحسُن أن تسألوا عنهم  -رضبو هللاُ -البغدادِي 

 ."مصادَر عديدًة من إخوانِنا الذين تثقون هبم ىناك، حىت يتضَح األمُر لدينا بشكٍل كبَتٍ 
                                                           

দাঈরায ক্ষপক্ষার ক্ষভক্ষিা ‘অর-পুযকান’ লথরক তারদয ভুখাত্র অফু ভুাম্মদ অদনানীয 

করে প্রকাক্ষত ক্ষি- ঈমযান অভীযার কারদা



 

 

 

‘রনক বার রফ, মক্ষদ অনাযা অভারদয কারছ অভারদয বাআ অফু ফকয 
অর-ফাগদাদী, মারক অফু ভয অর-ফাগদাদীয স্থরাক্ষবক্ষলি কযা ররছ, 
তাঁয  তাঁয প্রধান নারফ অফু ুরাআভান অন-নারয ক্ষর-ক্ষদক্ষনল্লারয 
ফযাারয ূণপাঙ্গ তথয লপ্রযণ করযন। অভযা বার ভরন কযক্ষছ, মক্ষদ খারন 
অভারদয মাযা ক্ষফশ্বস্ত বাআ অরছন, তারদয ভাধযরভ একাক্ষধক ঈৎ লথরক 
তারদয ফযাারয তথয ংগ্র কযা ; মারত অভারদয কারছ ফযাাযক্ষি 
মূ্পণপ স্পষ্ট ।’  

অফু ভয ফাগদাদীয াাদারতয য ারখ অক্ষতযাতুল্লা য. দাঈরায 
লনতৃফৃরন্দয কারছ ক্ষচক্ষঠ লদন, 

 ثما يتُم التشاوُر،نقًتُح على اإلخوِة الكراِم ُب القيادِة: أن يُوّلوا قيادًة مؤقتًة تديُر الشؤوَن ري"

‘লনতৃরত্ব থাকা ম্মাক্ষনত বাআরদযরক অভযা প্রস্তাফ কযক্ষছ লম, তাযা লমন কভপ 
ক্ষযচারনায জনয স্থাীবারফ লকান অভীয ক্ষনমুি করয লনন, মতিণ না এ 
ফযাারয ভাাযা মূ্পণপ ।’ 

এয প্রক্ষত ঈত্তরয দাঈরায ভাজক্ষরর ূযায প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ারখ 
অক্ষতযাতুল্লারক লম ক্ষচক্ষঠ লপ্রযণ করযন তারত তাযা ঈরল্লখ করযন, 

 ضليُطكم علًما مشاؼلَنا ووالَة أمراِن الكراَم أن دولَتكم اإلسالميَة ُب بالِد الرافدين خبٍَت ومتماسكةٍ 

‘ল অভারদয ভাারখ  ম্মাক্ষনত দাক্ষত্বীরগণ! অভযা অনারদযরক 
জানারত চাআ, ক্ষফরাদুয যাক্ষপদাআরন (আযারক) অনারদয দাঈরাতুর 
আরাক্ষভআযা করযাণ  ঐকযয ারথ অরছ।’ 

ক্ষতক্ষন অয ক্ষররখন, 

ورللُس الشورى على أنو ال مانَع من  -حفظو هللاُ -أصبع اإلخوُة ىنا وُب مقدمِتهم الشيُخ أبو بكٍر 
 .أن تكوَن ىذه اإلمارُة مؤقتةً 



 

 

 

‘অভারদয এখানকায বাআরযা, -মারদয মু্মখবারগ অরছন ারখ অফু 
ফকয াক্ষপ.  ভজক্ষরর শুযা- একভত ররছন লম, এআ আভাযা স্থাী 
রত লকান ফাঁধা লনআ।’ 

অয ক্ষররখন, 

شيوَخنا األفاضَل.. بعد مقتِل الشيخُِت حاول رللُس الّشورى أتخََت اإلعالِن عن األمَِت اجلديِد حىت 
أسباٍب، من  أيتينا أمٌر منكم بعد أتمُِت االّتصاِل، ولكننا مل نستطْع سبديَد فًتِة التأخَِت أكثَر لعدةِ 

 أعِلها ترّبُص األعداِء ُب الداخِل واخلارِج،

‘অভারদয ম্মাক্ষনত ারখগণ! ারখদরয াাদারতয য, ভজক্ষরর শুযা 
লচষ্টা করযক্ষছর, ক্ষনযাদ লমাগারমারগয ভাধযরভ অনারদয ি লথরক অরদ 
অা মপন্ত নতুন অভীরযয ফযাারয লঘালণা ক্ষদরত লদযী কযা রফ; ক্ষকন্তু 
একাক্ষধক কাযরণ অভারদয রি খুফ লফক্ষ ক্ষফরে কযা ম্ভফ ক্ষন। অয 
ফরচর গুরুত্বূণপ কাযণক্ষি ক্ষছর ক্ষবতরয  ফাআরয ত্রুরদয ঁৎ লরত 
থাকা।’ 

এযয তাযা ক্ষররখন, 

ليتسلَم  -إن رأوا أن ذلك من سباِم ربقيِق ادلصلحةِ -وإّن إرساَل أِي شخٍص من قبِل ادلشايِخ عندكم 
ا، وسيكوُن اجلميُع ىنا جنوًدا لو عليهم واجُب الّسمِع والطّاعِة، وىذا االلتزاُم اإلمارَة فال مانَع لدين

 ."رلمٌع عليو من رللِس الّشورى والشيِخ أيب بكٍر حفظهم هللاُ 

‘মক্ষদ অনারদয খানকায াখরদয ি লথরক কাঈরক লপ্রযণ কযা , 
তায ারত আভাযারক স্তান্তয কযায জনয, তারত অভারদয ি লথরক লকান 
অক্ষত্ত লনআ; মক্ষদ তাযা ভরন করযন এয ভাধযরভ ূণপাঙ্গ করযাণ াক্ষধত রফ। 
অভযা করর ারথ ারথ তাঁয বক্ষনক র মাফ, কররয ঈয তায েফণ 



 

 

 

 অনুগতয কযা াক্ষজফ ভরন কযফ। অয এআ কতপরফযয ফযাারয ভজক্ষরর 
শুযা  ারখ অফু ফকয াক্ষপ. কররআ একভত লালণ করযরছন।’  

দাঈরা মক্ষদ অর-কারদায াখা না ত, অর-কারদায ারথ তারদয 
ফাঅত না থাকত, তারর ক্ষকবারফ তাযা তারদয আভাযায ফযাারয ঐকযভত 
লালণ করয লম, ফাগদাদীয লনতৃরত্ব লম আভাযা, তা একক্ষি স্থাী আভাযা? 
অর-কারদায ঈভাযাগণ চাআরর এআ আভাযা না যাখরত ারযন। 

দাঈরা মক্ষদ অর-কারদায নুগত না ত তারর লকন তারদয ভজক্ষরর 
শুযা লচষ্টা কযক্ষছর অর-কারদায ারখরদয লথরক অরদ অায অগ 
মপন্ত নতুন অভীরযয নাভ লঘালণা না ক্ষদরত, ক্ষকন্তু দ্রুত লমাগারমাগ ম্ভফ না 
া ফাধয র ফাগদাক্ষদরক দাক্ষত্ব পণ কযা , মারত ত্রুযা ুরমাগ 
ক্ষনরত না ারয! 

দাঈরায ি লথরক ফরা , লখাযাান লথরক ারখগণ মক্ষদ কাঈরক 
াঠান, তারর তায ারত আভাযায দাক্ষত্ব স্তান্তয কযা রফ। ফাগদাদী 
কররআ তায বক্ষনক র মারফ। কররয ঈয াক্ষজফ রফ তায কথা 
েফণ কযা  তায অনুগতয কযা।  

ুফান অল্লা! দাঈরায প্রস্তাফ রন্দাতীতবারফ প্রভাণ করয লম, দাঈরা 
অর-কারদায একক্ষি াখা ক্ষছর, মায অভীয ক্ষছররন ারখ ঈাভা য.।   

প্রভাণ: দুআ 

দাঈরায ি লথরক ক্ষমক্ষন অর-কারদায ভূর লনতৃত্বয ারথ লমাগারমারগয 
দাক্ষরত্ব ক্ষছররন, ারখ ঈাভা য. এয াাদারতয য ১৪৩২ ক্ষজযীয ২০ 

                                                           

লদখুনঃ দাঈরায ফযাারয ারখ অআভান াক্ষপ. এয ািযপ্রদান। অয দাঈরায ভুখাত্র 

অদনানী ক্ষনরজ এআ ক্ষচক্ষঠগুররা তয ফায ািয ক্ষদররছন



 

 

 

জুভাদার ঈখযা ক্ষতক্ষন ারখ অক্ষতযাতুল্লারক একক্ষি ক্ষচক্ষঠ লপ্রযণ করযন, 
লখারন ক্ষতক্ষন ক্ষররখন, 

أن نطمئَنكم على األوضاِع ىنا، فاألموُر ُب ربّسٍن وتطّوٍر وسباسٍك وِ  -حفظو هللاُ -أوصى الّشيُخ "
احلمد، وىو يسأُل عن ادلُناسِب من وجهِة نظرِكم عند إعالِن األمَِت اجلديِد للتنظيِم عندكم، ىل 

ىو معلوٌم معموٌل بو سابًقا؟، وىذا لتعلموا أّن اإلخوَة ىنا ذُبّدُد الّدولُة بيعَتو عَلًنا أم تكون سّرًا كما 
 .سهاٌم ُب كنانِتكم

‘ারখ ফাগদাদী াক্ষপ. অভারক এআ ক্ষনরদপ ক্ষদররছন, অক্ষভ লমন এখারনয 
ফস্থায ফযাারয অনারদযরক অশ্বস্ত কক্ষয। অরাভদুক্ষরল্লা! অভারদয 
কামপক্রভ ঈন্নক্ষত গ্রগক্ষত  দৃঢ়তায ারথ চররছ। ক্ষতক্ষন (ফাগদাদী) জানরত 
লচররছন, অনারদয দৃক্ষষ্টবক্ষঙ্গ কী? মখন অনারদয ি লথরক তানমীরভয 
নতুন অভীয লঘালণা লদা রফ, তখন ক্ষক দাঈরা প্রকারয নতুনবারফ 
ফাঅত প্রদান কযরফ, না ফাঅত লগানআ থাকরফ, লমভনক্ষি ূফপ লথরকআ 
ক্ষছর? অয এিা এ কাযরণ, মারত অনাযা জানরত ারযন লম, এখানকায 
বাআরযা অনারদয তূণীরযয তীয ভাত্র।’ 

এআ ক্ষচক্ষঠক্ষি ারখ অআভান অয্-জাাক্ষযী াক্ষপ. দাঈরায ফযাারয লদা 
তায াাদরতয ভরধয ঈরল্লখ করযরছন। অয অদনানী ক্ষনরজআ তায ফান 
‘ঈমযান অভীযার কাক্ষদা’য ভরধয স্বীকায করযরছন লম, ারখ অআভান 
অয্-জাাক্ষযী লম ক্ষচক্ষঠগুররায কথা ঈরল্লখ করযরছন তা তয।  

এখারন দাঈরায ি লথরক ারখ অক্ষতযাতুল্লাহ্র কারছ জানরত চাা 
রে, মখন অনারদয ি লথরক তানমীরভয নতুন অভীয লঘালণা লদা 
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রফ, তখন ক্ষক দাঈরা প্রকারয নতুনবারফ ফাঅত প্রদান কযরফ নাক্ষক 
ফাঅত লগানআ থাকরফ, লমভনক্ষি ূফপ লথরকআ ক্ষছর? 

তএফ এিা রন্দাতীতবারফ প্রভাণ র, দাঈরা অর-কারদায একক্ষি 
াখাভাত্র এফং অর-কারদায ারতআ তারদয ফাঅত ক্ষছর।  

প্রভাণ: ক্ষতন 

১৪৩৩ ক্ষজযীয ৭ ক্ষজরজ্ব অফু ফকয অর-ফাগদাদী ারখ অআভান অয্-
জাাক্ষযী াক্ষপ. এয কারছ একক্ষি ক্ষচক্ষঠ লপ্রযণ করযরছন, লখারন ক্ষতক্ষন 
ক্ষররখন, 

 ." زلّمد أؽلن الّظواىري حفظو هللا، السالم عليكم ورضبة هللا وبركاتوإىل أمَتان الشيخ الدكتور أيب"

‘ত্রক্ষি অভারদয অভীয ারখ অআভান অয্-জাাক্ষযী াক্ষপ. এয ক্ষনকি। 
অ ারাভু অরাআকুভ া যভাতুল্লাক্ষ া ফাযাকাতুহু।’ 

তঃয ক্ষচক্ষঠরত ঈরল্লখ করযন, 

نا جزٌء منكم، وأنّنا منكم ولكم، وندين هللا أبنكم شيخنا ادلبارك؛ نوّد أن نبُّت لكم ونعلن جلنابكم أن
والُة أموران ولكم علينا حّق الّسمع والطّاعة ما حيينا، وأنَّ ُنصحكم وتذكَتكم لنا ىو حقّّ لنا 

عليكم، وأمرُكم ُملزم لنا، ولكن قد ربتاج ادلسائل أحيااًن بعض التبيُت دلعايشتنا واقع األحداث ُب 
ع صدركم لسماع وجهة نظران، ولكم األمر بعد ذلك وما ضلن إال سهاٌم ُب  ساحتنا، فنرجو أن يّتس

 ."كنانتكم

‘ম্মাক্ষনত ারখ! অক্ষভ অনারদয াভরন স্পষ্ট কযক্ষছ  লঘালণা ক্ষদক্ষে লম, 
অভযা অনারদয ংগঠরনয একক্ষি ং। অভযা অনারদয লথরক এফং 
অনারদয জনযআ। অল্লারক ািী লযরখ ফরক্ষছ, অনাযা রেন অভারদয 
‘ঈরুর অভয’  দাক্ষত্বীর)। অভযা মতক্ষদন জীক্ষফত অক্ষছ, ততক্ষদন অভারদয 
ঈয অনারদয এআ ক যররছ লম, অভযা অনারদয ক্ষনরদপ েফণ 
কযফ অয লগুররায অনুগতয কযফ। অয অনাযা অভারদযরক ঈরদ 



 

 

 

ক্ষদরফন  নক্ষত কযরফন; এিা অনারদয ঈয অভারদয ক। 
অনারদয অরদ অভারদয জনয ফযারনী। ক্ষকন্তু কখরনা কখরনা 
অভারদয বূক্ষভয ফাস্তফ ারাত  ফস্থায লিরত্র ক্ষকছু ভযায মু্মখীন রত 
। ুতযাং অভযা অা যাক্ষখ, অনাযা অভারদয ভতাভত লানায জনয 
অনারদয হৃদগুররা প্রস্ত যাখরফন। রফপাক্ষয অরদ শুধু অনারদয 
ি লথরকআ। অভযা শুধু অনারদয তূণীরযয তীয ভাত্র।’ 

ঈি ক্ষচক্ষঠরত অনাযা ফাগদাদীয ব্দগুররায প্রক্ষত একিু রিয করুন- 

 أننا جزٌء منكم،

‘অভযা অনারদয ংগঠরনয একক্ষি ং।’ 

 وأنّنا منكم ولكم

‘অভযা অনারদয লথরক এফং অনারদয জনযআ।’ 

 وندين هللا أبنكم والُة أموران

‘অল্লারক ািী লযরখ ফরক্ষছ, অনাযা রেন অভারদয ঈরুর অভয 
(দাক্ষত্বীর)।’ 

 ولكم علينا حّق الّسمع والطّاعة ما حيينا،

‘অভযা মতক্ষদন জীক্ষফত অক্ষছ ততক্ষদন অভারদয ঈয অনারদয এ ক 
যররছ লম, অভযা অনারদয কথা েফণ কযফ অয তায অনুগতয কযফ।’ 

 وأمرُكم ُملزم لنا

‘অনারদয অরদ অভারদয জনয ফযারনী।’ 

 ولكم األمر بعد ذلك

‘তরফ রফপাক্ষয ক্ষনরদপ শুধু অনারদয ি লথরকআ।’ 



 

 

 

 وما ضلن إال سهاٌم ُب كنانتكم

‘অয অভযা শুধু অনারদয তূণীরযয তীয ভাত্র।’  

ফাগদাদীয ঈি ক্ষচক্ষঠ কািযবারফ প্রভাণ করয লম, ফাগদাদীয যী অভীয 
রেন ারখ অআভান াক্ষপ.। দাঈরা রে অর-কারদায নুগত; মা 
ফাগদাদী ক্ষনরজআ স্পষ্টবারফ লঘালণা ক্ষদররছন। এতিা ক্ষনক্ষিতবারফ লঘালণা 
ক্ষদররছন লম, এ ফযাারয ধূম্রজার ৃক্ষষ্ট কযায ক্ষফনু্দভাত্র ফকা কারযা লনআ। 

প্রভাণ: চায 

দাঈরায ভুখাত্র অদনানী ারখ অআভান অয্-জাাক্ষযী াক্ষপ. এয 
কারছ একক্ষি ািযপ্রদান ক্ষররখ াঠা, ািযপ্রদানক্ষি লল করয এবারফ- 

 عبُد الفقَُت أبو زلمٍد العدانينُ كتبها ال "
 ىــ1434/صبادى االوىل / 19ُب 

معذرًة إىل هللِا تعاىل، ٍب إىل األمِة، ٍب إىل أمرائو الشيِخ الدكتوِر أؽلَن الظواىرِي، ٍب اىل الشيِخ الدكتوِر 
 ."."أيب بكٍر البغدادِي حفظهم هللاُ 

‘ক্ষররখরছ: া ফান্দা অফু ভুাম্মদ অর-অদনানী 

১৯ জুভাদার ঈরা, ১৪৩৪ ক্ষজযী।  

ল াযগতা প্রকা কযরছ, অল্লা তাঅরায কারছ, তঃয 
ঈম্মাযকারছ, তঃয তায অভীয ারখ িঃ অআভান অয্-জাাক্ষযী 
াক্ষপ.  ারখ অফু ফকয অর-ফাগদাদীয কারছ।’ 
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এখারন অদনানী ক্ষনরজআ ক্ষনরজয অভীয ক্ষারফ ারখ অআভারনয নাভ 
ঈরল্লখ করযরছন।  

প্রভাণ: াচঁ 

২৯ জুভাদারউরা ১৪৩৪ ক্ষজযীরত ফাগদাদী ারখ অআভান অয্-
জাাক্ষযী াক্ষপ. ‘য প্রক্ষত ফপরল ক্ষচক্ষঠ লপ্রযণ করয। তারত ক্ষতক্ষন ারখরক 
রোধন করয ফররন, 

 ."فإىل أمَِتان الشيِخ ادلفضالِ  "

‘অভারদয অভীয ম্মাক্ষনত াররখয প্রক্ষত।’ 

তঃয ক্ষররখন, 

 كلمًة صوتيًة يُعلُن فيها البيعَة جلناِبكم مباشرًة،  وقد وصلٍت اآلَن أن اجلواليَن أخرج "

‘অভযা জানরত াযরাভ, জারানী একক্ষি ক্ষি প্রকা করযরছ, তারত 
ক্ষতক্ষন যাক্ষয অনারদয কারছ ফাঅত লদায লঘালণা ক্ষদররছন।’ 

এখারন ফাগদাদী ফররছন, ‘জারানী যাক্ষয অনারদয কারছ ফাঅত 
ক্ষদররছন।’ এয থপ ক্ষক এআ ন লম, অরগ জারানীয ফাঅত ক্ষছর 
ফাগদাদীয ারত, অয ফাগদাদীয ফাঅত ক্ষছর ারখ অআভারনয ারত। 
ক্ষকন্তু এখন জারানী যাক্ষয ারখ অআভান অয্-জাাক্ষযী াক্ষপ.‘য 
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কারছ ফাঅত প্রদারনয লঘালণা ক্ষদরেন! নযথা এখারন ‘যাক্ষয’ রব্দয 
প্ররাগ কখরনাআ ত না।  

প্রভাণ: ছ 

ারখ অআভান অয্-জাাক্ষযী াক্ষপ. মখন ফাগদাদীরক ক্ষনরদপ ক্ষদররন, 
দাঈরায প্রায ারভ না ঘিারত, ফযং ারভয যণরিত্র জাফাতুন নুযায 
জনয লছরড় ক্ষদন। তখন দাঈরা ক্ষদ্ধান্ত ক্ষনর তাযা ারভ থাকরফ, অয এয 
ক্ষযরপ্রক্ষিরত তাযা ভূর অর-কারদায একজন অভীরযয কারছ ক্ষচক্ষঠ লররখ, 

ُت لنا أن طاعَتنا ألمَِتان معصيٌة لربِنا ومهلكٌة دلن معنا من اجملاىدين فما قرران البقاَء إال بعد أن تب
وخاّصًة ادلهاجرين، فاطعنا ربَنا وآثران رضاه على رضا األمَِت، ..............، وال يقال عّمن عصى 

 .أمًرا ألمٍَت يرى فيو مهلكًة للمجاىدين ومعصيًة ِ تعاىل أنو أساَء األدبَ 

‘অভযা ারভ থাকায ক্ষদ্ধান্ত তখক্ষন গ্রণ করযক্ষছ, মখন অভারদয াভরন 
স্পষ্ট ররছ লম, অভারদয অভীরযয ক্ষনরদপরয অনুগতয কযা অভারদয জনয 
যরফয ফাধযতা  অভারদয ারথ লম ভুজাক্ষদগণ অরছন তারদয জনয 
িক্ষতকয রফ। ক্ষফরল করয ভুাক্ষজযরদয জনয। তাআ অভযা অভারদয যরফয 
অনুগতয কযরাভ  তাঁয ন্তুক্ষষ্টরক অভীরযয ন্তুক্ষষ্টয ঈয প্রাধানয ক্ষদরাভ। 
...... অয লম অভীরযয এভন অরদ রঙ্ঘন করয, মায ভরধয ল 
ভুজাক্ষদরদয ধ্বং  অল্লা তাঅরায ফাধযতা লদরখ, তায ফযাারয 
একথা ফরা মারফ না লম, ল লফাদফী করযরছ।’ 

অর-কারদায ভূর লনতৃত্বরক লদা ফপরল ক্ষচক্ষঠরত ফাগদাদী ারখ 
অআভান অয্-জাাক্ষযী াক্ষপ. লক ক্ষনজ অভীয ফরর স্বীকায করযরছন। 
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অয তাঁয অরদ ারন কযরত িভ ায কাযণ ক্ষররফ ঈরল্লখ 
করযরছন লম, তাঁয অরদ ারন কযরর যরফয ফাধযতা কযা রফ, তাআ তা 
ারন কযা ম্ভফ ন। মক্ষদ দাঈরায ফাঅত অর-কারদায ারত না 
থাকত তারর তায অরদ রঙ্ঘরনয লিরত্র এআ প্রভাণ লরয লকান 
প্ররাজনআ ক্ষছর না। অয তায অরদ না ভানা যরফয ফাধযতা ায 
লকান প্রশ্নআ অর না।  

প্রভাণ: াত  

ারখ অফু ুরাআভান অর-ভুাক্ষজয াক্ষপ.। ক্ষমক্ষন ফাগদাদী দাঈরায 
প্রধানরদয ারথ রনক বফঠক করযরছন। জাফাতুন নুযায ারথ ক্ষফফারদয 
ভ দাঈরা তারকআ ভধযস্থতাকাযী ক্ষারফ গ্রণ করযক্ষছর। ক্ষতক্ষন ক্ষনরজআ এ 
ফযাারয অল্লা তাঅরারক ািী লযরখ ফররন, 

ُب األزمة األوىل بعد إعالهنم الدولة فعندما بدأت األخبار تنتشر أن بيعتهم للبغدادي كانت بيعًة 
فقط على حد وصف  متصلة للشيخ أؽلن الظواىري وليست بيعًة كاملة وإظلا ىي بيعة نصرة وزلبةً 

شرعيهم أيب بكر القحطاين وال أدري ما نوع ىذه البيعة اليت يتكلم عنها , فتعجبنا ذلذا األمِر 
وواجهنا البغدادي بنفسو هبذا الكالم ُب حضرة شرعيهم ىذا فكان رد البغدادي: معاذ هللا إن ُب 

والعسر واليسر إنتهى كالمو  ُب ادلنشط وادلكرة عنقي بيعة حقيقة للشيخ أؽلن على السمع والطاعة
فأكد لنا ما كنا نعلمُو بدايًة من أنُو جندي من جنود تنظيم قاعدة اجلهاد يسمع ويطيع ألمَتِه كباقي 
مسؤويل األقاليم. اللهم إين أشهدك أين مسعت البغدادي نفسو يقول أن ُب عنقو بيعة للشيخ أؽلن 

 .الظواىري

‘দাঈরা লঘালণায য প্রথভ ঙ্করিয ভ মখন এ ংফাদ ছক্ষড়র ড়র লম, 
ফাগদাদীয প্রক্ষত তারদয ফাঅত ারখ অআভারনয ফাআঅরতয রঙ্গ মুি 
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ক্ষছর ভাত্র। একক  ূণপাঙ্গ ফাঅত ক্ষছর না; ফযং তারদয যীা ক্ষফবারগয 
দাক্ষত্বীর অফু ফকয অর-কাতানীয ংজ্ঞা নুমাী (ারখ অআভানরক 
লদা ফাঅতক্ষি ক্ষছর) বারফাা  াারমযয ফাঅত। অভযা জাক্ষন না, 
এিা অফায লকান ধযরণয ফাঅত, কাতানী মায স্বীকারযাক্ষি ক্ষদরেন। 
অভযা এয কাযরণ তবে রাভ। তঃয স্বং ফাগদাদীয াভরন তারদয 
যীা ক্ষফবারগয দাক্ষত্বীররয ক্ষনকিআ এআ ফযাাযক্ষি ল কযরাভ। তখন 
ল কথাক্ষিরক ফাগদাদী এবারফ প্রতযাখযান কযররন, ‘অল্লা তাঅরায অে 
প্রাথপনা কযক্ষছ, ক্ষনি অভায কাঁরধ ুরখ-দুঃরখ স্বেরতা-স্বেরতা েফণ 
 অনুগরতযয ঈয ারখ অআভারনয াক্ষককী (প্রকৃত) ফাঅত 
ক্ষফদযভান।’ ফাগদাদী অভারদয াভরন এভন একক্ষি ফযাায ক্ষনক্ষিত কযররন, 
মা অভযা ূরফপ জানতাভ লম, ক্ষতক্ষন অর-কারদায বক্ষনকরদয ভধয লথরক 
একজন বক্ষনক। নযানয ঞ্চররয দাক্ষত্বীররদয ভত ক্ষতক্ষন তায 
অভীরযয কথা শুরনন  ভারনন। 

ল অল্লা! অক্ষভ অনারক ািী যাখক্ষছ, অক্ষভ ক্ষনরজআ ফাগদাদীরক ফররত 
শুরনক্ষছ, ক্ষনি তাঁয কাঁরধ ারখ অআভারনয ফাঅত ক্ষফদযভান।’  

ঈরযাি প্রভাণভূ লথরক ক্ষনক্ষিতবারফ প্রভাক্ষণত র, দাঈরা তানমীভু 
কাক্ষদাক্ষতর ক্ষজারদয একক্ষি াখা ক্ষছর  তানমীরভয ারত তারদয ফাঅত 
ক্ষছর। ক্ষকন্তু লকান যী কাযণ ছাড়া তাযা এআ াক্ষজফ ফাঅত বঙ্গ 
করযরছ। ক্ষখরাপত লঘালণায ূরফপ তাযা লম যাধগুররা করযরছ তায ভরধয 
একক্ষি রে াক্ষজফ ফাঅত বঙ্গ কযা। 

                                                           

www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU



 

 

 

যাধ-৩ - ক্ষভথযা ফরা 

তারদয যাধ ভূরয ভরধয অরযকক্ষি রে ক্ষভথযা ফরা। মা একাক্ষধকফায 
তারদয ভুখাত্র অদনানীয ভুরখ ক্ষপক্ষারবারফ প্রকাক্ষত ররছ।  

ক্ষভথযাঃ ১ - দাঈরা কখরনা কারদাতুর ক্ষজারদয ধীরন ক্ষছর না।  

লমভন, অদনানী তায ফারন ফরররছন, 

 الدولُة ليست فرعاً اتبعاً للقاعدة، ومل تكن يوماً كذلك،

‘দাঈরা অর-কারদায অনুগত লকান াখা ন, অয কখন এভন ক্ষছর 
না।’  

অভযা ূরফপ প্রভাণ করযক্ষছ, দাঈরা লম অর-কারদায একক্ষি াখা ক্ষছর তা 
কািযবারফ প্রভাক্ষণত। ফাগদাদী ক্ষনজ ভুরখআ তা স্বীকায করযরছন। এ 
ফযাারয ক্ষতক্ষন অল্লা তাঅরায থ করযরছন। ক্ষকন্তু তাযআ ভুখাত্র 
ক্ষফভ্রাক্ষন্ত ৃক্ষষ্টয ঈরেরয করি লজায গরা ক্ষভথযা ফররছন। লমরতু ক্ষতক্ষন 
ভুখাত্র, ুতযাং এয দাবায শুধু তায ঈরযআ ফতপারফ না, ফযং তায 
অভীয ফাগদাদী এফং দাঈরায ঈয ফতপারফ। তাযা ক্ষভথযাফাদী ক্ষারফ 
ক্ষফরফক্ষচত রফ। 

ক্ষভথযাঃ২ - দুক্ষনা এভন লকান ক্ষনযরি ফযক্ষি লনআ, লম যী ভাকাভা 
চারারত ারয! 

ারভ মখন ভুজাক্ষদীরনয ভারঝ িে শুরু র, যরিয ফণযা অয 
লদালারযারয চচপা লফগফান র; মায পরর তযফাদী প্রক্ষতক্ষি ভুক্ষভরনয হৃদর 
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করে প্রকাক্ষত ক্ষি- ঈমযান অভীযার কারদা



 

 

 

যিিযণ শুরু র, তখন ঈম্মায রনক ভুখক্ষর ফযক্ষি এআ ংঘলপ ফরন্ধয 
প্রাা চারান। তাযা ঈব রিয াভরন ক্ষনযরি ফযক্ষিরদয ভাধযরভ 
ারী অদারত গঠন কযায প্রস্তাফ ল কযররন। কাযণ এিা ছাড়া 
নযা-যিাত ফরন্ধয অয লকান ঈা লনআ।  

দাঈরা ফুঝরত াযর ক্ষনযরি অদারাত গক্ষঠত রর তারদয যাধ প্রকা 
লর মারফ, তাআ তাযা এিারক প্রতযাখযান কযর, অয এয কাযণ ক্ষারফ 
নতুন এক ক্ষভথযায ফতাযণা কযর। ারখ অআভান অম জাাক্ষযী াক্ষপ. 
ঈয এক ফাস্তফ ক্ষভথযা ফাদ চাক্ষর ক্ষদর। দাঈরায ভুখাত্র তায 
ফারন ফরর, 

ألنَك شققت ادلسلمُت شّقُت ال اثلَث ذلُما؛ شّق مع الدولة وأنصارىا، وشّق مع الفرق ادلُطالبة 
 ابكمة ادلستقّلة

কাযণ, অক্ষন (ারখ অআভান) কর ভুক্ষরভরক দুআ বারগ বাগ করযরছন, 
তৃতী লকান ি ফাক্ষক লনআ। এক ি দাঈরা  দাঈরায াামযকাযীরদয 
ারথ। অয অরযক ি স্বতন্ত্র ারী অদারত তরফকাযীরদয ারথ।  

ক্ষনরজরদয যাধরক ঢাকরত করি কীবারফ িাা ক্ষভথযা ফরা র। 
অররআ ক্ষক ঐ ভ কর ভুক্ষরভ দু’বারগ ক্ষফবি র ক্ষগরক্ষছর, তৃতী 
লকান ি লনআ ফরর স্বতন্ত্র ারী ম্ভফয ক্ষছর না? এ দাক্ষফ কতিা 
লমৌক্ষিক। 

থচ তখন কত ভুজাক্ষদীন, ঈরাভা  তাক্ষরফুর আরভ ক্ষনযরিতা ফরেন 
করযক্ষছররন। ঈম্মায রনক ভুজাক্ষদীন  লনাক্ষত ক্ষনযরিবারফ 
ভুজাক্ষদীরনয ভারঝ প্রফাক্ষত এআ নযা-যিাত ফরন্ধয জনয ফপাত্মক লচষ্টা 

                                                           

প্রাগুি



 

 

 

ফয কযক্ষছররন, লমভন: ারখ ুরাআভান অর-ঈরান, ারখ অফু 
অক্ষব্দর অমীম য., ারখ অবু্দল্লা অর-ভুাআক্ষনী, ারখ আব্রাক্ষভ অয-
রুফাআ, ারখ অফু ুরাআভান অর-ভুাক্ষজয প্রভুখ।  

যাধ-৪ - যিাত ফরন্ধ স্বতন্ত্র যী ভাকাভা (অদারত) প্রতযাখযান 

দাঈরায যাধভূরয ভরধয একক্ষি ফড় যাধ রে, স্বতন্ত্র যী 
ভাকাভারক ক্ষফক্ষবন্ন জুাত লদক্ষখর ফায ফায প্রতযাখযান কযা। অয এিা 
এভন একক্ষি যাধ, মায পরর াজায াজায ভুজাক্ষদীরনয যি প্রফাক্ষত 
ররছ এফং অজ মপন্ত রে। এয ুক্ষফধা প্ররযািাআ ক্ষনরে অভারদয 
ত্রুযা। ভান অল্লা তাঅরা ভুনাক্ষপকরদয ফস্থা ফণপনা করযন, 

ُهْم ُمْعِرُضوَن ﴾ نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ  ﴿ َوِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بـَيـْ

‘অয মখন তারদযরক অফান কযা  অল্লা  তাঁয যাূররয ক্ষদরক, 
মারত ক্ষতক্ষন তারদয ভারঝ পাারা করযন, তখন তারদয ভধয লথরক একক্ষি 

দর ভুখ ক্ষপক্ষযর লন।’  

এয ক্ষফযীত ভুক্ষভনরদয ফস্থা ফণপনা করয অল্লা তাঅরা ফররন, 

ْعَنا  نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا مسَِ َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَُت ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِو لَِيْحُكَم بـَيـْ َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُىُم ﴿ ِإظلَّ
 اْلُمْفِلُحوَن ﴾

‘অয মখন ভুক্ষভনরদযরক অল্লা  তাঁয যাূররয ক্ষদরক অফান কযা , 
মারত ক্ষতক্ষন তারদয ভারঝ পাারা করযন, তখন তাযা ফরর- অভযা েফণ 

করযক্ষছ  অনুগতয করযক্ষছ, অয তাযাআ রে পরকাভ।’  

                                                           

        ,      - ৪৮ 

        ,      - ৫১



 

 

 

ভুক্ষভনরদয প্রক্ষত ভান অল্লা তাঅরায একক্ষি ক্ষনরদপ রে, ভুক্ষভনরদয ভরধয 
দুক্ষি দর মক্ষদ ক্ষফফারদ ক্ষরপ্ত , তারর নয ভুক্ষভনযা তারদয ভারঝ ক্ষভভাংা 
করয ক্ষদরফ। এিা তারদয ঈয াক্ষজফ। 

ভান অল্লা তাঅরা ফররন, 

نَـُهَما َفِإْن بـََغْت ِإْحَداعُلَا َعَلى األْخَرى فـَقَ  اتُِلوا الَّيِت ﴿ َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت اقْـتَـتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
 يَء ِإىَل َأْمِر اَّللَِّ ﴾تـَْبِغي َحىتَّ َتفِ 

‘মক্ষদ ভুক্ষভনরদয ভারঝ দুক্ষি দর যষ্পয ংঘারত ক্ষরপ্ত  তারর লতাভযা 
তারদয ভারঝ ভাধান করয দা। তঃয একদর মক্ষদ য দররয ঈয 
ীভারঙ্ঘন করয তারর লতাভযা ীভারঙ্ঘনকাযী দররয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষকতার 
কয, মতিণ না তাযা অল্লা তাঅরায ক্ষফধারনয ক্ষদরক ক্ষপরয অর।’  

মখন দাঈরা  ারভয নযানয ভুজাক্ষদীরনয ভারঝ ক্ষফফারদয ূচনা র, 
তখন রনক ম্মাক্ষনত অররভ  ভুজাক্ষদগণ কুযঅরনয ক্ষনরদপ নুমাী 
এয ভাধারনয প্রাণণ লচষ্টা কযরত রাগররন। দাঈরায লনতৃফগপ লমভন- 
অফু ফকয অর-ফাগদাদী, অফু অরী অর-অনফাযী, তারদয ারথ তাঁযা ফায 
ফায বফঠক কযররন; ক্ষকন্তু প্রক্ষতফাযআ তাযা নানা জুারত ভাধারনয থরক 
প্রতযাখযান করয। 

মাযা এ প্ররচষ্টা জক্ষড়ত ক্ষছররন তারদয ভরধয ঈরল্লখরমাগয- ারখ অবু্দল্লা 
অর-ভুাআক্ষনী, ারখ অফু ুরাআভান অর-ভুাক্ষজয, ারখ ভাকক্ষদী, 
ারখ অফু অক্ষব্দর অমীম  আাভারনয ভুজাক্ষদীনগণ। অয রনক 
রাভা  ভুজাক্ষদীন, মাযা ল ভ ক্ষনযরিতা ফরেন করযক্ষছররন  
প্রাণণ লচষ্টা করয মাক্ষেররন ভাধারনয।  

                                                           

           ,      - ৯ 



 

 

 

ারখ অফু ুরাআভান অর-ভুাক্ষজরযয ািযপ্রদান 

ودلياًل آخر على أهنم رضوا حبكم أمَتان وأمَتىم آنذاك الشيخ أؽلن ىو أهنم بعد أن طلبوا مٍت أن 
شرعية تفصل بُت اجلبهة وصباعة الدولة ُب األزمة االوىل رفضوا انعقاد اكمة وتراجعوا  أعقَد زلكمة

فال رلال حلكم آخر اللهم إين  –حفظو هللا ورعاه  –معللُت ذالك أبهنم ينتظرون رد الشيخ أؽلن 
ف أشهدك أن البغدادي قد صّرح برضاُه ابلشيخ أؽلن الظواىري حكماً وقاضيا وزعم العدانين خال

 ذالك اللهم من كان منا كاذاب فأجعل عليِو لعنتك وأران فيِو آيًة وأجعلُو عربة

‘তাযা লম অভারদয অভীয এফং তারদয তখনকায অভীয- ারখ অআভান 
অয্-জাাক্ষযীয পাারা লভরন ক্ষনরত ম্মত রক্ষছর তায অরযকক্ষি 
প্রভাণ রে- ভযায প্রথভ ক্ষদরক মখন রনরকআ অভায কারছ অরফদন 
কযর, লমন অক্ষভ একক্ষি যী ভাকাভা (অদারত) ক্ষনধপাযণ কক্ষয, মা 
‘দাঈরা’  ‘জাফায’ ভারঝ পাারা কযরফ, তখন তাযা ভাকাভা প্রক্ষতষ্ঠায 
ফযাাযক্ষি প্রতযাখযান কযর। তাযা এআ কথা ফরর ক্ষছুিান ক্ষদর লম, তাযা 
ারখ অআভারনয জফারফয রিা কযরছ। ুতযাং নয কারযা পাারায 
ুরমাগ এখন লনআ।  

ল অল্লা! অক্ষভ অনারক ািী লযরখ ফরক্ষছ, ফাগদাদী ারখ অআভানরক 
ক্ষফচাযক  পাারাকাযী ভানায ফযাারয স্পষ্ট ম্মক্ষত প্রকা করযরছ থচ 
অদনানী এয ক্ষফযীত দাক্ষফ করযরছ।  

ল অল্লা! অভারদয ভরধয লম ক্ষভথযাফাদী অক্ষন তায ঈয অনায রা‘নত 
ফলপণ করুন। অয অভারদযরক এ ফযাারয অনায ক্ষনদপন লদখান এফং 
তায ক্ষযণক্ষতরক (নযরদয জনয) ঈরদ ফানান।  

ারখ অবু্দল্লা অর-ভুাআক্ষনীয ািযপ্রদান 

                                                           

www.youtube.com/watch?v=QX6zACLGPJU



 

 

 

ُتُو نصًا  فلما رأيُت بوادَر اخلالِف ابديًة، ونواَة الشقاِق موجودًة عرضُت ذلك على كتاِب هللِا فأَْلَفيـْ
َلْفُتْم ِفيِو  ( فَعمدُت حينئٍذ إىل )مبادرِة اكمِة زلكماً بيناً )وَما اْختـَ ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإىَل اَّللَِّ

اإلسالميِة( فأَبَلغٍِت قادُة الدولِة ابدَئ األمِر دبوافقِتهم ادلبدئيِة فاستبشرُت خَتاً وأسبمُت التفاوَض مع 
 ..البقيةِ 

ينحصَر الُقضاُة ُب الكتائِب اليت  ونظراً لتبايِن الكتائِب ادلوجودِة فكرايً ومنهجياً فقد اقًتحُت أن
ُعرفْت دبنهِجها الصاُب بعيدًا عن اإلرجاِء أو التبعيِة أو غَت ذلك، فما كان لنا أن ندعَو للتحاكِم إىل 

ُقضاٍة َتُشوُب منهَجُهم الشوائُب، وبعد قطِع مراحَل ُب ادلبادرِة وموافقِة اجلميِع ُصِدْمُت دبوقِف 
ادرِة اكمِة( فطلبُت التعليَل لذلك، فقالوا يل: لوجوِد مالحظاٍت على الدولِة النهائي برفِض )مب

 بعِض اجلماعات،

قلُت إذاً ليكن القضاُة من فصائٍل ُعرَف منهُجها وظهرت خربُُتا ُب ساحاِت اجلهاِد، كصقوِر العِز 
اضياً عداًل والكتيبِة اخلضراِء وشاِم اإلسالم وغَتىا، فاعتَذروا يل من ذلك، قلُت: إذًا ليكن ق

مستقاًل، فاقًتحُت أمساَء َشِهَد ذلا أىُل ادلنهِج ابحلِق واإلمامِة كشيِخنا العالمِة العلوان أو الشيِخ 
اجملاىِد إبراىيَم الربيش أو غَتِىم؛ فرفضوا، فعرضُت أن يكوَن القاضْي من طالِب العلِم ُب ساحِة 

 ُت؛ فرفضوا،الشاِم كاإلخوِة الشرعيُت القادمُت من خرسان ادلستقل

فقلُت لإلخوِة ُب الدولِة: إذاً َأعطوين أيَّ مبادرٍة للحكِم بشرِع هللِا لنمتثَل أمَر هللِا فيما بيَننا 
ولُنَحّكمو على أنفِسنا وإخوانِنا، ضلن حباجٍة كمٍة تقضي بُت اجملاىدين أنفِسهم ال يكون فيها 

م ُب اجلماعاِت اجلهاديِة األخرى يقولون كيف اخلصُم حكمًا، وقلُت إلخوٌب ُب الدولِة: إن إخواَنكَ 
تريُدان أن ضلتكَم إىل زلاكِم الدولِة ُب خالِفنا معهم، فكيف يكون اخلصُم حكمًا؟! ٍب ىل يرضون أن 

َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَُت ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ وَ  ُىْم إىل زلاكِمنا؟! أمل يقِل هللاُ :)) ِإظلَّ َرُسوِلِو لَِيْحُكَم ضلتكَم وإايَّ
ْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن(( فما ابل إخواننا ال يقولون مسعنا وأطعنا؟!  نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا مسَِ بـَيـْ

 .ومع ذلك رفض إخوٌب ُب الدولة ادلبادرة، وهللا ادلستعان

‘অক্ষভ মখন লদখরতররাভ ক্ষফরযারধয অরাভত স্পষ্ট, ভতাননরকযয ফীজ 
ক্ষফদযভান, তখন অক্ষভ ক্ষফলক্ষি ক্ষকতাফুল্লায াভরন ল কযরাভ। 
ক্ষকতাফুল্লা লথরক অক্ষভ ক্ষযষ্কায  ুস্পষ্ট জফাফ লরাভ: ‘লতাভযা মক্ষদ 



 

 

 

দীরনয লকান ক্ষফলর ভতরবদ করযা, তারর তায ক্ষফধান রফ অল্লায 
ক্ষফধান।’ 

অয তাআ অক্ষভ ‘আরাভী ভাকাভায’ ঈরদযাগ গ্ররণয ভনস্থ কযরাভ। অয 
তখন দাঈরায দাক্ষত্বীরযা অভারক জানাররন লম, তাযা এ লিরত্র 
একভত। এরত অক্ষভ অনক্ষন্দত রাভ এফং নযরদযরক ক্ষফলক্ষি ফগত 
কযরাভ। 

ারভ মুদ্ধযত ফাক্ষনীগুররায ভারঝ ক্ষচন্তা-লচতনা  ভানাজগত াথপকয 
থাকায কাযরণ অক্ষভ ক্ষদ্ধান্ত গ্রণ করযক্ষছরাভ, ক্ষফচাযকগণ শুধু এভন দর 
রফন, মারদয ভানাজ াপ। মাযা আযজা, ন্ধানুকযণ ফা নযানয ভযা 
লথরক ভুি। লকননা মারদয ভানাজ ক্ষঠক ন তারদয অভযা ক্ষফচাযক 
ফানারত াক্ষয না। রনক লচষ্টায য মখন ভাকাভায ঈরদযাগ গ্ররণয কাজ 
ম্পন্ন র এফং এ ফযাারয করর একভত লালণ কযররন। তখন 
দাঈরায ফপরল ফস্থান লদরখ অক্ষভ ভভপাত রাভ। তাযা ভাকাভায 
ক্ষদ্ধান্তরক প্রতযাখযান কযর। অক্ষভ তারদয কারছ এয কাযণ জানরত 
চাআরাভ। তাযা অভারক ফরর, কক্ষত জাভারতয ভরধয ক্ষকছু ভযা 
ক্ষফদযভান। 

অক্ষভ ফররাভ, তারর ক্ষফচাযকগণ এভন ি লথরক লাক, মারদয ভানাজ 
স্পষ্ট, ক্ষজারদয ভারঠ মারদয ক্ষবজ্ঞতা ক্ষযক্ক লমভন- ‘কুরুর আজ’, 
‘অর-কাক্ষতফাতুর খাজযা’, াভুর আরাভ আতযাক্ষদ। 

তাযা অভায কারছ াযগতা প্রকা কযর। তখন অক্ষভ ফররাভ, তারর এ 
কর গ্রু লথরক ৃথক লকান নযাযাণ ফযক্ষি ক্ষফচাযক লাক। অক্ষভ 
এভন ফযক্ষিরদয নাভ ল কযরাভ, মারদয ক ায এফং দাক্ষত্বীরতায 
ফযাারয ভানারজয নুাযী ফযক্ষিগণ একভত। লমভন অভারদয ারখ 



 

 

 

অল্লাভা অরাান থফা ারখ অর-ভুজাক্ষদ আযফাীভ অয-রুফাআ 
থফা নয লকঈ। তাযা তা প্রতযাখযান কযর। 

অক্ষভ অযজ কযরাভ, তারর ারভয তাক্ষরফুর আরভগণ ক্ষফচাযক লাক। 
লমভন ঐ ভস্ত বাআরযা, মাযা আক্ষতূরফপ লখাযাারন যীা ক্ষফবারগয দাক্ষত্ব 
ারন করযরছন। 

তাযা লিা প্রতযাখযান কযর। তখন অক্ষভ দাঈরায বাআরদযরক ফররাভ, 
তারর অনাযা অভারক এভন লকান ক্ষদ্ধারন্তয কথা ফরুন, মায ভাধযরভ 
অল্লা তাঅরায যীা নুমাী পাারা কযা ম্ভফ রফ। অভারদয 
ফযাারয অল্লা তাঅরায অরদ অভযা ারন কযরত াযফ, মারক অভযা 
ক্ষনরজরদয ভারঝ পাারাকাযী ফানাফ। অভারদয লতা এভন একক্ষি 
ভাকাভায প্ররাজন, মা ভুজাক্ষদীনরদয ক্ষফফাদগুররা ক্ষনযণ কযরফ। এখারন 
লতা ফাদীযা ক্ষফচাযক রর রফ না।  

অক্ষভ দাঈরায বাআরদযরক ফররাভ, অনারদয অদারতরক মক্ষদ অভযা 
ক্ষফচাযক ফানারত চাআ তারর লতা তাযা ফররফন, ক্ষকবারফ অক্ষন 
অভারদযরক দাঈরায অদাররত পাারা কযারত ফররছন, থচ অভারদয 
ক্ষফরযাধআ র তারদয ারথ?!!! প্রক্ষতি ক্ষফচাযক  ক্ষকবারফ? যা ক্ষক 
এরত যাক্ষজ রফ লম, তারদয এফং অভারদয পাারা রফ অভারদয 
অদাররত? অল্লা তাঅরা ক্ষক ফররনক্ষন ‘ভুক্ষভনরদযরক মখন পাারায জনয 
অল্লা  তাঁয যাূররয ক্ষদরক িাকা , তখন তাযা ফরর, অভযা শুনরাভ 
এফং অনুগতয কযরাভ। অয তাযাআ পরকাভ।’ তারর অভারদয বাআরদয 
কী র। তাযা লকন শুনরছ না এফং অনুগতয কযরছ না? 



 

 

 

এতিরে দাঈরায বাআরযা ঈি ঈরদযাগরক প্রতযাখযান কযর। অল্লাআ 
াামযকতপা।  

অল্লা তাঅরা ফররন, ‘মক্ষদ তাযা একদর য দররয ঈয ীভারঙ্ঘন 
করয’ এয ফযাখযা ভুপাক্ষযগণ ফরররছন, ‘থপাৎ তারদয একদর মক্ষদ 
ভাধানরক স্বীকায  প্রতযাখযান করয।’ তারর অল্লা তাঅরা যফতপী 
ক্ষনরদপ ক্ষদরেন, ‘তারর লতাভযা ীভারঙ্ঘনকাযী দররয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষকতার 
কয, মতিণ না তাযা অল্লা তাঅরায ক্ষফধারনয ক্ষদরক ক্ষপরয অর।’ 

এ লথরক স্পষ্ট , লম দর ভাধানরক প্রতযাখযান কযরফ অল্লা তাঅরা 
তারদযরক ীভারঙ্ঘনকাযী ফা ফাগী ফরর অখযাক্ষত কযরছন। তারদয ক্ষফরুরদ্ধ 
ক্ষকতাররয ক্ষনরদপ ক্ষদরেন। ুতযাং দাঈরা ভাধানরক প্রতযাখযান কযায 
ভাধযরভ ীভারঙ্ঘনকাযী ফাগীরদয ূক্ষচর ফতীণপ ররছ।  

ারখ অফু ভুাম্মদ অর-ভাকক্ষদী ফররন,  

قد مورست علي ضغوط معنوية ألتراجع عن البيان الذي أصدرتو بعد شبرة التواصل الطويل مع 
 األطراف ادلعنية للصلح أو التحكيم الذي رفضو صباعة الدولة؛

‘অভারক খুফ চা প্ররাগ কযা ররছ, মারত করয অক্ষভ অভায ূরফপয 
ফস্থান লথরক ক্ষপরয অক্ষ। দীঘপ লমাগারমারগয য মা অক্ষভ প্রকা 
করযক্ষছরাভ, ‘দারা’ নাভক দরক্ষিয ারথ নযানযরদয ভরঝাতা চুক্ষি 
থফা ঈবরয ভারঝ তাকীরভয (ারী) লচষ্টা প্রতযাখযাত ায য। 
‘দারা’  জাভাত লম ারী প্রতযাখযান করযক্ষছর।’  

                                                           

www.youtube.com/watch?v=0hEY397JBgs

 ىذا بعض ما عندي وليس كلو -                 –      



 

 

 

ক্ষতক্ষন অয ফররন,  

اإلصالح كما حاول غَتان من األفاضل والعلماء ولعلكم تعلمون أننا حاولنا جاىدين التدخل ُب 
واجملاىدين، وأننا راسلنا ادلعنيُت ُب ىذا اخلالف واإلقتتال ومنهم البغدادي، وانصحناه سرا كما 

انصحنا تنظيم الدولة علنا، ورددان على بعض ذباوزات انطقهم العدانين فيما قدران على إخراجو من 
 . ُب رلازفاتو وذباوزاتو أكثر من ذلكالسجن، وإال فما يستحق الرد عليو 

وقد راسلنا أخاان الشيخ القائد اجملاىد أؽلن الظواىري حفظو هللا، ووضعناه ُب صورة سعينا ُب القيام 
ُب مبادرة إصالح أو ربكيم بُت تنظيم الدولة وجبهة النصرة، وأننا سنوكل ُب القيام ُب ذلك بعض 

عليهم أيضا شروط تنظيم الدولة اليت تعنتوا سابقا هبا  خواص طلبتنا الذين نثق هبم، شلن تنطبق
لرفض مبادرات التحكيم، وىو الشيء الذي أحطنا بو البغدادي أيضا، ونبهناه إىل أن رفضو ذلذه 

 . ادلبادرة سيحملهم ادلسؤولية أمام كافة اجملاىدين، وسيحصدون عواقبو الوخيمة

ولدينا واثئق هبذه ادلراسالت تظهر تدليسهم ولفهم كما أننا راسلنا بعض مسؤويل الدولة الشرعيُت، 
 ودوراهنم وافًتاءىم على قادة اجملاىدين وكذهبم،

‘রতা অনাযা এিা জারনন লম, অভযা ঈদ্ভত ভযায ভাধান কযায 
জনয লচষ্টা করযক্ষছ। লমভক্ষনবারফ নযানয ম্মাক্ষনত অররভ  ভুজাক্ষদগণ 
ক্ষনরজরদয প্ররচষ্টা ফয কযরছন। অভযা এআ ভতাননকয  রড়াআরয ারথ 
মৃ্পি ফযক্ষিরদয ারথ লমাগারমাগ করযক্ষছ। মারদয ভারঝ ফাগদাক্ষদ 
অরছন। 

অভারদয বাআ লনাক্ষত ভুজাক্ষদ ারখ অআভান অম-জাাক্ষযী াক্ষপ. 
এয ারথ লমাগারমাগ করযক্ষছ। অভযা তারক এভন একক্ষি কাঠারভা দাঁড় 
কযারত ফররক্ষছ, মায ভাধযরভ অভযা দাঈরা  জাফতুন নুযায ভধযকায 
ক্ষফরযাধ ক্ষনস্পক্ষত্ত কযায লচষ্টা কযরত াযরফা। এিা ফাস্তফারনয জনয অভযা 
অভারদয অস্থাবাজন ক্ষফরল ক্ষকছু ছাত্ররক দাক্ষত্ব লদরফা। এভন ক্ষকছু ছাত্র 
মারদয ভারঝ ঐ তপভূ ক্ষফদযভান থাকরফ লমগুররায ফযাারয একগুঁরক্ষভ 
করয আক্ষতূরফপ দাঈরা তাক্ষকরভয (পাারায) ক্ষদ্ধান্তরক ঈরিা করযক্ষছর। 



 

 

 

অয অভযা এআ ক্ষফলক্ষি ফাগদাক্ষদরক ফগত করযক্ষছরাভ। অভযা তারক 
তকপ করযক্ষছরাভ, ল মক্ষদ এআ ক্ষদ্ধান্তরক ঈরিা করয তারর তারদযরক 
কর ভুজাক্ষদরদয াভরন জফাফক্ষদক্ষতা কযরত রফ এফং এয ভন্দ ক্ষযণাভ 
তারদযরক লবাগ কযরত রফ। 

অভযা দাঈরায যীা ক্ষফবারগয কক্ষত দাক্ষত্বীররদয ারথ লমাগারমাগ 
করযক্ষছ। ঈি ক্ষচক্ষঠগুররা প্রভাণ ক্ষারফ অভারদয কারছ ক্ষফদযভান অরছ, মারত 
তারদয প্রতাযণা, ক্ষভথযাফাক্ষদতা, ভুজাক্ষদ ঈভাযারদয প্রক্ষত ফাদ অরযারয 
ক্ষফল ুক্ষনক্ষদপষ্টবারফ ঈরঠ এররছ।  

যাধ-৫ - তাকপীরযয লিরত্র চযভ ফাড়াফাক্ষড় 

ভুরভানরদয তাকপীয কযায বাফতা  

আরাভ একক্ষি বাযাভযূণপ জীফন ফযফস্থা। এরত লমভন ফাড়াফাক্ষড়য ফকা 
লনআ লতভক্ষন ুরমাগ লনআ ছাড়াছাক্ষড়য। ঈম্মায থভ্রষ্টতা  লগাভযাক্ষয 
কাযণ রে এআ ফাড়াফাক্ষড়  ছাড়াছাক্ষড়। াদী যীরপ এররছ, যাূর 
াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ ফরররছন, 

 .قال: ) إايكم والغلو ُب الدين فإظلا ىلك من قبلكم ابلغلو ُب الدين أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

‘লতাভযা দীরনয ফযাারয ফাড়াফাক্ষড় কযা লথরক ক্ষফযত থাক, লকননা 
লতাভারদয ূরফপ মাযা ক্ষছর তাযা দীরনয ফযাারয ফাড়াফাক্ষড়য কাযরণআ ধ্বং 
ররছ।’  

                                                           

اإلسالمية ُب العراق والشام " وادلوقف الواجب ذباىها الدولة -                 –      

ভুনারদ অভাদ, নাাী, আফরন ভাজা



 

 

 

আভাভ তাফাযানী য. ফণপনা করযন, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ 
ফরররছন, 

وروى الطرباين ُب الكبَت وغَته أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) صنفان من أميت لن تناذلم شفاعيت، إمام ظلوم 
 غشوم، وكل غال مارق ( وىو حديث حسن

‘অভায ঈম্মাযভরধয দু’ধযরণয লরাক অভায াপাঅত রাব কযরফ না; 
তযাচাযী জাক্ষরভ াক  ীভারঙ্ঘনকাযী থভ্রষ্ট।’  

তাকপীয (কারপয অখযাদান) একক্ষি যী হুকুভ। অয এক্ষি দীরনয ভরধয 
ফপাক্ষধক স্পপকাতয একক্ষি ক্ষফধান। কাযণ এয ভাধযরভ একজন ফযক্ষিরক 
ভুক্ষরভরদয গক্ষে লথরক লফয করয কারপযরদয ভরধয গণয কযা । তায 
জান-ভাররয হুযভত (ম্মান  ক্ষনযাত্তা) থারক না। তায ারথ ভুক্ষররভয 
ক্ষফফা ক্ষফরেদ ঘরি, তায ক্ষভযারয হুকুরভয ভরধয ক্ষযফতপন অর। 
এধযরণয নানান হুকুভ কামপকয  এয ঈয ক্ষবক্ষত্ত করয। অয এ জনযআ 
আরারভ এআ হুকুভ অরযারয লিরত্র চূড়ান্ত তকপতা ফরেন কযা 
ররছ। 

ছাক্ষফত ক্ষফন দাাক যাক্ষম. যাূর াল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ লথরক ফণপনা 
করযন, 

 ومن رمى مؤمناً ابلكفر فهو كقتلو

‘লম ফযক্ষি লকান ভুক্ষরভরক কারপয অখযাক্ষত কযর, ল লমন তারক তযা 
কযর।’  

                                                           

         

       



 

 

 

অফু ময যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, ক্ষতক্ষন যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভরক 
ফররত শুরনরছন, 

رجاًل ابلفسوق وال يرميو ابلكفر، إال ارتدت  عن أيب ذر أنو مسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ) ال يرمي رجل
 ) عليو، أن مل يكن صاحبو كذلك

‘মক্ষদ লকঈ লকান ফযক্ষিরক পারক ফা কারপয অখযা লদ, অয ঐ ফযক্ষি 
মক্ষদ ফাস্তরফ লতভন না  তারর তা (রম ফরররছ) তায ক্ষদরকআ ক্ষপরয 
অর।’ 

য াদীর এররছ, জুনু্দফ ক্ষফন অবু্দল্লা যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, ক্ষতক্ষন 
ফররন, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ ফরররছন, 

عن جندب بن عبد هللا هنع هللا يضر قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) قال رجل وهللا ال يغفر هللا لفالن ، فقال 
 هللا عز وجل: من ذا الذي يتأىل علّي أن ال أغفر لو ؟ إين قد غفرت لو وأحبطت عملك

‘এক ফযক্ষি নয এক ফযক্ষিরক ফরর, অল্লায থ! অল্লা তাঅরা ভুক 
ফযক্ষিরক িভা কযরফন না। অল্লা তাঅরা ফরররন, লক ল, লম অভায 
ঈয কভ কযরছ লম, অক্ষভ তারক িভা কযফ না? অক্ষভ তারক িভা করয 
ক্ষদরাভ, অয লতাভায অভরগুররা ক্ষফনষ্ট করয ক্ষদরাভ।’  

অল্লাভা াকানী য. ফররন, 

أن احلكم على الرجل ادلسلم خبروجو من دين اإلسالم ودخولو ُب الكفر ال ينبغي دلسلم يؤمن اعلم 
اب واليوم اآلخر أن يقدم عليو إال بربىان أوضح من مشس النهار، فإنو قد ثبت ُب األحاديث 

وساق …( ادلروية من طريق صباعة من الصحابة أن من قال ألخيو: اي كافر فقد ابء هبا أحدعلا 
األحاديث ٍب قال: ) ففي ىذه األحاديث وما ورد  موردىا أعظم زاجر، وأكرب  واعظ عن التسرع 

 4/578  ُب التكفَت. (
                                                           

       



 

 

 

‘লকান ভুক্ষরভ ফযক্ষিয ফযাারয আরাভ লথরক লফয র মাা  কুপরয 
প্ররফ কযায হুকুভ অরযা কযা এভন ক্ষফল লম, অল্লা  যকারর 
ক্ষফশ্বাী লকান ভুক্ষররভয জনয ক্ষদফাররারকয লচর স্পষ্ট প্রভাণ ফযক্ষতরযরক এআ 
ক্ষদরক গ্রয া ঈক্ষচৎ ন। লকননা, াাফীরদয এক জাভাত লথরক 
ফক্ষণপত াদীর এররছ: মক্ষদ লকান ফযক্ষি তায ভুক্ষরভ বাআরক ফরর, ‘ল 
কারপয’ তারর লিা দু’জরনয লম লকান একজরনয ক্ষদরক ক্ষপরয অরফ। 
(অয একাক্ষধক াদী ঈরল্লখ করয ক্ষতক্ষন ফররন,) এআ াদী ভূ এফং 
এআ ভরভপ অয মা ফক্ষণপত ররছ, তারত তাকপীরযয হুকুরভয ফযাারয 
তাড়াহুড়া কযায ফযাারয কক্ষঠন ধভক  রনক ফড় ঈরদ ক্ষফদযভান।’   

ঈম্মায ক্ষফদগ্ধ অররভগণ তাকপীয কযায লিরত্র তযন্ত তকপতা ফরেন 
করযরছন। এয বাফতা ম্পরকপ ঈম্মারক জাগ করযরছন। লকননা, এিা 
দীরনয ভরধয একক্ষি স্পপকাতয ভাঅরা। গবীয আররভয ক্ষধকাযীগণ 
ফযতীত নযরদয এ লিরত্র দস্খররনয ভূ ম্ভফনা যররছ। 

তাকপীরযয লিরত্র দাঈরায ফাড়াফাক্ষড় 

ভাঅরাতুত তাকপীরযয লিরত্র দাঈরা চযভ ক্ষঞু্চতা লদক্ষখররছ। লকান 
ভুক্ষরভরক তাকপীয কযা তারদয দযরদয কারছ লমন দুধ-বাত। তাযা 
ভুজাক্ষদগণরক, ভুজাক্ষদীন ারখরদযরক এভনক্ষক ভুজাক্ষদীন 
অররভরদযরক তাকপীয করযরছ। তাকপীরযয প্রফণতা তারদয ভারঝ এত 
লফক্ষ লম, তারদয যীা ক্ষফবারগয দাক্ষত্বীরযা মপন্ত স্বীকায করযরছ- 
তারদয ভরধয খাারযজ অরছ।  

ারখ অফু ভুাম্মদ অর-ভাকদীী াক্ষপ. ফররন,  

                                                           

অ-াআরুর লজযায,   -৪, ৃষ্ঠা-৫৭৮



 

 

 

وتعلمون أن تنظيم الدولة قد سفك الدماء ارمة؛ وىذا موثق، ورفض اإلنصياع لقادة اجملاىدين 
ومشاؼلهم ومبادراُتم ونصائحهم؛ وىذا مشهور معلوم وموثق أيضا، وأن الغلو قد طلر ُب صفوف 

 .بعض أفرادىم بل وشرعييهم، واعًتف بعضهم علنا أن ُب صفوفهم خوارج

‘অনাযা জারনন, দাঈরা রনক ক্ষনষ্পা-যি প্রফাক্ষত করযরছ, মা ক্ষনক্ষিত। 
তাযা ভুজাক্ষদ ঈভাযা  ভাারখরদয অনুগতয কযরত স্বীকায করযরছ, 
তারদয ক্ষদ্ধান্ত  ঈরদগুররারক প্রতযাখযান করযরছ; এক্ষি প্রক্ষদ্ধ, জানা  
প্রভাক্ষণত একক্ষি ক্ষফল। তারদয কক্ষত দয; ফযং যীা ক্ষফবারগয 
কক্ষত দাক্ষত্বীররদয ভারঝ ীভারঙ্ঘন ফাা লফঁরধরছ। এভনক্ষক তারদয 
লকঈ লকঈ লতা প্রকারয স্বীকায করযরছ লম, তারদয ভারঝ খাারযজ 
ক্ষফদযভান অরছ।’  

তাকপীরযয লিরত্র দাঈরা রনক ক্ষকছু ক্ষভক্ষরর লল মপন্ত ক্ষনরম্মাি ভূরনীক্ষত 
দাঁড় কক্ষযররছ, মা তারদয ভুখারত্রয করে ক্ষপক্ষারবারফ লঘাক্ষলত ররছ:  

১. লকান ভুক্ষরভ তারদয ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্র ধযরর তায ক্ষফধান রফ ভুযতারদয 
ক্ষফধান। ভাামাল্লা!!  

অদনানী ফরররছন, 
]العدانين، بيان  فاحذر فإنك بقتال الدولة اإلسالمية تقع ابلكفر، من حيث تدري أو ال تدري((

 ]14بعنوان: اي قومنا أجيبوا داعي هللا، مؤسسة الفرقان، الدقيقة: 

‘াফধান লান! লকননা দাঈরাতুর আরাক্ষভযায ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্র ধাযণ কযরর 
অক্ষন কুপযীরত ক্ষরপ্ত রফন, লজরন লাক ফা না লজরন লাক।  

                                                           

 الذولت اإلسالميت في العراق والشام " والمىقف الىاجب تجاهها -                 –      

অদনানী, ‘ল অভারদয ¤প্রদা! অল্লায ি লথরক      কাযীয িারক াড়া দা’ 

ীলপক ক্ষিফাতপা। অর-পুযকান ক্ষভক্ষিা লন্টায। ক্ষভক্ষনি:১৪



 

 

 

দাঈরায এআ ভামাফ অদনানী ঈি ফারনআ অয ক্ষফস্তাক্ষযতবারফ স্পষ্ট 
কযরছন লম, লকঈ তারদয ারথ লম ক্ষনরতআ মুদ্ধ করুক, তাযা তায ঈয 
ভুযতারদয হুকুভ ফাস্তফান কযরফন, 

منكم من يقاتلنا لديننا ال يريد دولة إسالمية، كرًىا لشرع هللا ونصرة للطواغيت ورضى ابلقوانُت 
الوضعية، وىؤالء قليل و احلمد وكثَت منكم يقاتلنا رغم أنو يريد ربكيم شرع هللا ولكنو ضّل ومل 

ل لبعض متاع الدنيا أو راتب ينالو من يهتِد بعد ومنكم من يقاتلنا ظًنا أننا عدًوا صائاًل ومن يقات
الفصائل ومنكم من يقاتل ضبّية أو شجاعة و إىل ما ىناك من النيات وسوء البضاعة فاعلموا أننا ال 

ظليز بُت ىذه األصناف وادلقاصد، وحكمهم عندان بعد القدرة واحد: طلقة ُب الرأس فالقة أو 
 .سكينة ُب العنق حاذقة

‘লতাভারদয ভরধয লকঈ লকঈ অভারদয ারথ মুদ্ধ করয অভারদয দীরনয 
কাযরণ, ল আরাভী যাষ্ট্র চা না। অল্লায যীতরক ছন্দ করয, 
তাগুতরদযরক াাময করয, ভানফযক্ষচত অআন ছন্দ করয। তরফ এআ 
লেণীয লরাক ংখযা কভ। অর-াভদুক্ষরল্লা। অয লতাভারদয ভরধয রনরক 
অল্লায যীায ান চা; তথাক্ষ অভারদয ারথ মুদ্ধ করয-কাযণ ল 
থভ্রষ্ট ররছ, তঃয ক্ষঠক থ াক্ষন। লতাভারদয ভরধয লকঈ 
অভারদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ করয অভারদয অগ্রাী ত্রু অখযা ক্ষদর। অফায 
লকঈ অরছ রড়াআ করয ক্ষকছু াক্ষথপফ স্বারথপয জনয, লকঈ ক্ষফক্ষবন্ন দর লথরক 
লফতন-বাতা া গফপ  ফীযত্ব প্রকারয কাযরণ। এ ধযরণয অয 
ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষনত  ীনস্বাথপ যররছ।  



 

 

 

লতাভযা লজন লযখ, অভযা এত ভতরফ ফাছাআ কযরফা না। অভারদয অরত্ব 
অরর তারদয হুকুভ একিাআ; ভাথা ক্ষফদীণপকাযী ফুররি থফা গরা ধাযার 
ছুক্ষয।’  

অদনানী স্পষ্টবারফ ফণপনা কযরছন লম, লম কাযরণআ তারদয ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্র ধযা 
লাক, তারক ধযরত াযরর তায ক্ষফধান একিাআ; তারক তযা করয লপরা। 
ফুররি ক্ষদর ভস্তক ক্ষফদীণপ করয লপরা থফা গারা ধাযার ছুক্ষয চারারনা। 
এভনক্ষক মক্ষদ তায আো থারক যীত প্রক্ষতষ্ঠা, থফা তাযা অক্রভরণয 
কাযরণ ল তারদযরক অগ্রাী লবরফ মুদ্ধ করয তথাক্ষ লগ্রপতারযয য 
তযাআ তায চূড়ান্ত ক্ষফধান।  

এয ভাধযরভ অদনানী ঈম্মায াভরন দাঈরায এআ অকীদা ক্ষযষ্কায কযর 
লম, লম লকঈ লম লকান কাযরণআ তারদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ করুক, তাযা তারক 
ভুযতাদ ক্ষারফআ গণয কযরফ এফং তায ঈয ভুযতারদয হুকুভ কামপকয 
কযরফ। কাযণ তারদযরক মক্ষদ তাযা ফাগী (ক্ষফররাী) বাফরতা, তারর 
কখরনাআ লগ্রপতারযয য তারদযরক তযা কযায লঘালণা ক্ষদত না। কাযণ, 
ফাগীরক লগ্রপতারযয য তযা কযা বফধ ন।   

অল্লাভা আফরন অক্ষব্দর ফায য. ফররন, 
ولو خرجت على اإلمام ابغية ال حجة ذلا قاتلهم اإلمام العادل ابدلسلمُت كافة أو دبن فيو كفاية، "

فإن أبوا عن الرجوع والصلح قوتلوا وال يقتل  ويدعوىم قبل ذلك إىل الطاعة والدخول ُب اجلماعة
على جرػلهم وال تسىب ذراريهم وال أمواذلم ]الكاُب ُب فقو أىل  أسَتىم وال يتبع منهزمهم وال يذفف

 )486/ 1ادلدينة )

                                                           

লদখুনঃ দাঈরায ক্ষপক্ষার ক্ষভক্ষিা অর-পুযকান লথরক প্রকাক্ষত, তারদয ভুখারত্রয করে 

ক্ষফফৃক্ষত-  ُوا َستُ ْغَلُبونَ   ُقل لِّلَِّذيَن َكَفر



 

 

 

 ‘মক্ষদ লকান ফাগী লকান প্রভাণ ছাড়াআ খরীপায ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষফররা করয, তখন 
নযাযাণ খরীপা কর ভুক্ষরভ ফা মতজন প্ররাজন ততজন ভুক্ষরভরক 
রঙ্গ ক্ষনর তারদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ কযরফন। তরফ প্রথরভ তারদযরক অনুগরতযয 
ক্ষদরক অফান কযরফন  জাভারতয ভরধয প্ররফ কযরত ফররফন। মক্ষদ 
তাযা ক্ষপরয অরত  ক্ষন্ধ কযরত স্বীকায করয তারর তারদয ক্ষফরুরদ্ধ 
মুদ্ধ কযরফন। তারদয ফন্দীরদযরক তযা কযরফন না। তারদয যাক্ষজতরদয 
ক্ষছু ধাা কযরফন না। তারদয অতরদযরক অক্রভণ কযরফন না। তারদয 
ক্ষযফাযরক ফন্দী কযরফন না। তারদয ম্পদ ফারজাপ্ত কযরফন না।’   

ভুজাক্ষদীনরক তাকপীয কযা 

তারদয তাকপীরযয লিরত্র ফাড়াফাক্ষড় লফাঝায জনয ফপ প্রথভ একক্ষি 
ক্ষযবালা লজরন লনা অফযক। কাযণ ভুজাক্ষদীনরক তাকপীরযয লিরত্র 
তাযা এআ ক্ষযবালাক্ষিআ ফযফায করয থারক। 

ক্ষযবালাক্ষি রে: ‘াত’ (الصحوات)। ‘াত’ ব্দক্ষি (الصحوة) 
‘া’ রব্দয ফহুফচন, মায াক্ষব্দক থপ রে জাগযণ, লচতনা আতযাক্ষদ। 

ক্ষযবালা, ‘াত’ ব্দক্ষি অরভক্ষযকা ঐ ভস্ত কক্ষথত ুন্নী লগাত্রগুররায 
জনয ফযফায কযত, মাযা আযাক অক্রভরণয য ভুজাক্ষদীরনয ক্ষফরুরদ্ধ 
অরভক্ষযকারক াাময করযরছ। যী দৃক্ষষ্টরকান লথরক তাযা অরভক্ষযকারক 
াাময কযায কাযরণ ভুযতারদ ক্ষযণত ররছ। ফতপভারন আরারভয 
ক্ষযবালা এআ ধযরণয ভুযতাদরদযরকআ ‘াত’ ফরর রোধন কযা । 

দাঈরা কতৃপক প্রকাক্ষত ভযাগাক্ষজন ‘দাক্ষফক’ এয ভরধয ‘াত’ ব্দরক 
ংজ্ঞাক্ষত কযা ররছ এবারফ- 

                                                           

অর-কাপী পী-ক্ষপকক্ষ অক্ষরর ভদীনা, খে-১, ৃষ্ঠা-৪৮৬



 

 

 

]رللة دابق، العدد األول،  الصحوات مصطلح سبكتو البيادق األمريكية لتجميل مرتديهم((
 20ىـ، ص1435رمضان 

‘অ-াত’ একক্ষি ক্ষযবালা, অরভক্ষযকান দাক্ষতক বক্ষনকযা তারদয 
রমাগী ভুযতাদরদযরক ুন্দয নারভ ক্ষজ্জত কযরত মা অক্ষফষ্কায করযরছ।  

অয দাঈরা ‘াত’ ব্দক্ষি ঐ কর ফযক্ষি ফা লগাষ্ঠীয ঈযআ প্ররাগ 
করয মারদযরক তাযা ভুযতাদ ভরন করয।  

জাফাতুন নুযারক তাকপীয 

দাঈরা কতৃপক প্রকাক্ষত ভযাগাক্ষজন ‘দাক্ষফরক’য ভরধয, জাফাতুন নুযারক 
ভুযতাদ অখযাক্ষত কযা ররছ। অয লঘালণা কযা ররছ ‘তারদয লভৌক্ষখক 
আরারভয দাক্ষফ  অল্লা তাঅরায ক্ষফধান প্রক্ষতষ্ঠায দাক্ষফ’ তারদযরক (কুপয 
 ক্ষযোয) এআ হুকুভ লথরক যিা কযরত াযরফ না। 

দাক্ষফরকয ফণপনা 
االدعاء الظاىري ابالنتماء لإلسالم والنية ادلزعومة بتحكيم الشريعة، كما ىو احلال ُب جبهة 

التحالف، ال يؤثر على ىذا احلكم..، فهؤالء بتحالفهم مع ىذه الطوائف  اجلوالين وغَتىا ُب ىذا
ادلمتنعة وبقتاذلم معها ضد الدولة اإلسالمية؛ فهم ُب احلقيقة يشنون احلرب على الشريعة القائمة 

 54ىـ، ص1436]رللة دابق، العدد العاشر، رمضان،  مستبدلُت هبا غَتىا، وىذا كفر ورّدة

‘আরারভয ারথ ম্পরকপয ফাক্ষযক দাক্ষফ  যীত প্রক্ষতষ্ঠায কক্ষথত আো, 
লমভনক্ষি ‘জাফাতুর জারাক্ষন’  জাফাতুন নুযা)  এআ লজারিয নযানয 
গ্রুরয ফস্থা, তা এআ (কুপয  ক্ষযোয) হুকুভ প্ররারগ লকান প্রবাফ 
লপররফ না। তাযা এ কর যীত ফজপনকাযী গ্রুগুররায ারথ লজািফদ্ধ 
ায ভাধযরভ  তারদয ারথ ক্ষভরর ‘দাঈরাতুর আরাক্ষভযা’য ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ 
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কযায িাযা ভূরত ুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত যী ারনয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ কযরছ, তারক ক্ষবন্ন 
ানফযফস্থা রুান্তক্ষযত কযায জনয। অয এিা ‘কুপয  ক্ষযো’।’  

কী অিমপ! তাযা ‘জাফাতুন নুযা’য ঈয কীবারফ ক্ষভথযা ফাদ চাক্ষর 
তারদযরক তাকপীয কযরছ। অয লঘালণা কযরছ, তারদয ফাক্ষযক আরাভ  
যীত প্রক্ষতষ্ঠায কক্ষথত আো, কুপয  ক্ষযোয এআ হুকুভ লথরক তারদযরক 
যিা কযরত াযরফ না।  

ফাস্তফ ফস্থা ুরযা ঈরো। ারভ তাযাআ অরগ ‘জাফাতুন নুযা’য ঈয 
অক্রভণ করযরছ, ধভপতযাগী নুাআযী ফাক্ষনীয াত লথরক ভুিকযা স্থানগুররা 
দখর করযরছ, ভুজাক্ষদরদযরক তযা করযরছ। ারভয ভদান ম্পরকপ মাযা 
খফয যারখন তারদয কররয কারছআ এিা স্পষ্ট।  

এভনক্ষক দাঈরায যাজধানী ‘যাক্কা’ নুাআযীরদয লথরক ভুি করযরছ 
‘জাফাতুন নুযা’  ‘অযারু াভ অর-আরাক্ষভআযা’। ারভ দাঈরায 
অগভরনয অরগআ এ ঞ্চর ভুি ররছ। ক্ষকন্তু তাযা নযাবারফ 
ভুজাক্ষদীরনয ঈয অক্রভণ করয তা দখর করযরছ এফং তারদয ‘কক্ষথত 
ক্ষখরাপারতয’ যাজধানী ফাক্ষনররছ! 

ভুজাক্ষদগণ মখন তারদয অক্রভণ প্রক্ষতরযাধ কযরছন, তখন তাযা লিারক 
ফাক্ষনররছ ‘আরাভী যীতরক ক্ষযফতপরনয জনয এয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ’। ুতযাং 
তাযা করর ‘ভুযতাদ’।  

‘জাফাতুন নুযা’য ভুজাক্ষদীরনয ফযাারয ‘দাক্ষফরক’য ভন্তফয, 
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من كان ُب قلبو حبة خردل من خَت ِمن اجلنود، والتحقوا  -أي جبهة اجلوالين-أما بعد أن تركهم 
بصف الدولة اإلسالمية، فلم يبق من جنودىم إال أولئك الذين ُأشرِبت قلوهبم عجل اإلرجاء 

 72ىـ، ص1436بية، بل مواالة ادلرتدين ضد ادلسلمُت(]رللة دابق، العدد العاشر، رمضان، واحلز 

‘জাফাতুর জারাক্ষনয’ বক্ষনকরদয ভরধয মারদয হৃদর ক্ষযলা ক্ষযভাণ 
করযাণ ক্ষছর ল তারদযরক লছরড় ক্ষদররছ এফং ‘দাঈরাতুর আরাক্ষভআযা’য 
কাতারয এর ক্ষভক্ষরত ররছ। তারদয ভরধয শুধু ঐ কর বক্ষনকযাআ যর 
লগরছ, মারদয হৃদ ূণপ আযজা  লগাঁড়াক্ষভ িাযা; ফযং ভুক্ষরভরদয ক্ষফরুরদ্ধ 
ভুযতাদরদয বাররাফাা ূণপ।’  

এিা ক্ষনক্ষিত, কারযা হৃদ মক্ষদ ‘আযজা’  ভুক্ষরভ-ক্ষফরযাধী ভুযতাদরদয 
বারফাা ূণপ থারক, ল কখরনাআ ভুক্ষরভ থাকরত ারয না। অয 
‘দাঈরা’য ভরত ‘জাফাতুন নুযা’য কর ভুজাক্ষদীরনয হৃদ ‘আযজা’  
ভুক্ষরভরদয ক্ষফরযাধী ভুযতাদরদয বারফাা ূণপ র ক্ষগররছ।  

ারাহুেীন অ-ক্ষানীয াাদা (ািয) 

২০১৪ াররয ৬ নরবেয ‘জাআশুর ভুাক্ষজযীন ার অনারয’য অভীয 
ারাহুেীন অ-ক্ষানী াক্ষপ. দাঈরায ক্ষখরাপরতয যাজধানী ‘যাক্কা’ মান। 
লখারন দাঈরায লনাক্ষত ভয ক্ষানী  নযানয প্রক্ষতক্ষনক্ষধরদয ারথ 
ািাৎ করযন। তঃয ক্ষপরয এর ক্ষতক্ষন এআ ািযপ্রদান করযন- 

قابلت شلثلي الدولة ُب الرقة قبل يومُت وعرضت عليهم اذلدنة واإلصالح مع الفصائل ولكن رفضوا 
ية طلبوا مٍت بيعة البغدادي، صباعة الدولة تعتقد فعلياً بكفر جبهة_النصرة و اجلبهة_اإلسالم

واآلن أجدد البيعة ألبو دمحم الداغستاين"  -رضبو هللا-وأكدت ذلم أين كنت مبايعا لدوكو عمروف 
 .ُب الشيشاين
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‘অক্ষভ দু’ক্ষদন ূরফপ ‘যাক্কা’ দাঈরায প্রক্ষতক্ষনক্ষধরদয ারথ ািাৎ করযক্ষছ। 
অক্ষভ তারদয াভরন নযানয গ্রুগুররায ারথ ভাধান  ক্ষন্ধ প্রস্তাফ 
ল কক্ষয, ক্ষকন্তু তাযা তা প্রতযাখযান করয। দাঈরা ফাস্তক্ষফকবারফআ 
‘জাফাতুন নুযা’  ‘অর-জাফাতুর আরাক্ষভযা’লক তাকপীয করয। তাযা 
অভারক ফাগদাদীয ারত ফাঅত লদায জনয অফান করয। অক্ষভ 
তারদয াভরন স্পষ্ট কক্ষয, অক্ষভ ‘লদারকা অভরুপ’ য. এয ারত ফাঅত 
ক্ষছরাভ এখন নতুন করয ক্ষারনয ারখ অফু ভুাম্মদ অদ-দাক্ষগস্তাক্ষনয 
কারছ ফাঅত নফান কযক্ষছ।  

জাআশুর পাতারক তাকপীয 

দাঈরা ‘জাআশুর পাতার’য ফযাারয ক্ষবরমাগ করয লম, তারদয ভারঝ ইভান 
বরঙ্গয দুক্ষি কাযণ াা মা: এক. কুপপায-ভুযতাদরদয ারথ ফনু্ধত্ব; দুআ. 
অল্লা তাঅরায যীত িাযা পাারা না কযা। তাযা ক্ষররখরছ, 
ىذا "جيش الفتح" الذي ًب تشكيلو مؤخرًا، وادلدعوم من قبل طواغيت قطر وتركيا وآل سلول، 
والذي تغّلب مؤخراً على بعض ادلناطق من والية إدلب: فهل حكمها ابلشريعة؟ أم أهنم ما يزالون 

وحلب، وعلا ادلنطقتان اللتان يسيطر شلتنعُت عن الكثَت من أحكام الشريعة..، وواقع والييت إدلب 
عليهما ربالف الصحوات، أهنا غاابت وحشية ربكمها قوانُت الفصائل..،]رللة دابق، العدد 

 55-54ىـ، ص1436العاشر، رمضان، 

‘এআ জাআশুর পাত, মা রয গঠন কযা ররছ। কাতায, তুযস্ক  লৌক্ষদয 
তাগুতরদয রমাক্ষগতা, মাযা রয আদক্ষররফয ক্ষকছু স্থান দখর করযরছ, 
তাযা ক্ষক এ ঞ্চর যী ক্ষফধান িাযা ান করয, না তাযা এখরনা যীায 
রনক ক্ষফধান লথরক ক্ষনফৃত? ‘আদক্ষরফ’  ‘ারফ’, লম দু’ক্ষিরত ‘াতরদ’য 
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লজাি ক্ষফজ রাব করযরছ, এগুররায ফস্থা ক্ষংস্র জঙ্গররয ভত। এগুররা 
ক্ষযচাক্ষরত  এআ গ্রুগুররায অআন িাযা।’  

জাফাতুর আরাক্ষভযারক তাকপীয 

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজরনয ভরধয ‘অর-কারদা’ আারভন াখায ভাররাচনা করয 
ক্ষরখা ররছ, তারদয একক্ষি ভযা রে ‘ভুযতাদ তথা অযারযয 
অভীযরদয ফযাারয ানুবূক্ষত প্রকা’। 

]رللة دابق، العدد  وُب بعضها الًتّحم على مرتدي الصحوات السلولية، قادة أحرار الشام
 23ىـ، ص1436األول،  السادس، ربيع

‘তারদয ক্ষকছু ফারনয ভরধয ‘অ-াতু ুরুক্ষরযা’য (অর-জাফাতুর 
আরাক্ষভযায) অযারু ারভয ভুযতাদ লনতারদয প্রক্ষত ভক্ষভপতা প্রকা 
কযা ররছ।’  

অয ক্ষররখরছ, 

 ]7ىـ، ص1436]رللة دابق، العدد العاشر، رمضان،  ..اجلبهة اإلسالمية ادلرتدة
‘ভুযতাদ ‘জাফাতুর আরাক্ষভআযা’।  

দাক্ষফরক ঈরল্লখ কযা , রনরক লমফ কাযরণ দাঈরায ক্ষফরযাক্ষধতা করয, 
তায ভরধয একক্ষি রে, দাঈরা ‘জাফাতুর আরাক্ষভযা’লক তাকপীয করয, 

على سبيل ادلثال: كانوا ينكرون على الدولة اإلسالمية إلعالهنا تكفَت "اجلبهة اإلسالمية".. رللة 
 75ىـ، ص1436ر، رمضان، دابق، العدد العاش
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‘তাযা ‘দাঈরাতুর আরাক্ষভযা’য ক্ষফরযাক্ষধতা কযরতা, ‘দাঈরাতুর আরাক্ষভআযা’ 
‘জাফাতুর আরাক্ষভআযা’লক তাকপীরযয লঘালণা লদায কাযরণ।’  

তাররফানরক তাকপীয 

দাঈরায একজন অররভ (ফরা , ল রে যীা ক্ষফবারগয দাক্ষত্বীর) 
অফু ভাআাযা অ-াভী, লম ক্ষনক্ষভত দাক্ষফরকয ভরধয লরখা লরক্ষখ করযন। 
ল ‘পাক্ষদাতু াভ’ ক্ষরযানারভ তায একক্ষি প্রফরন্ধ ক্ষররখরছ: 

ذلم عالقات مع طوائف التجسس ادلرتدة ُب ابكستان )الـ "آي إس  -أي طالبان–وأكثر أمرائهم 
آي"(، وكثَت من جنودىم على شرك أكرب سلرج من ادللة بدعاء األموات واالستشفاع هبم والنذر 

بح ذلم والسجود لقبورىم، وكثَت من طوائفهم ػلكمون اآلن ابلفصول القبلية دون األحكام والذ
]مقالة "فاضحة الشام"، اال ذلا ُب رللة دابق، العدد  الشرعية ُب مناطق يّدعون فيها التمكُت..(

20العاشر، ص [ 

‘তাররফানরদয ক্ষধকাং অভীযরদয ম্পকপ যররছ াক্ষকস্তানী ভুযতাদ 
লগারন্দা ংস্থা অআ.এ.অআ. এয ারথ। তারদয রনক বক্ষনক ‘ক্ষযরক 
অকফারয’ ক্ষরপ্ত, মা ধভপ লথরক খাক্ষযজ করয লদ। লমভন, ভৃত ফযক্ষিয কারছ 
প্রাথপনা কযা, তারদয কারছ অরযাগয কাভনা, তারদয নারভ ভান্নত কযা, 
তারদয জনয জরফ কযা, তারদয কফরয লজদা কযা। তারদয রনক দর 
লম স্থানগুররারত তারদয কতৃপত্ব রারবয দাক্ষফ করয, লখারন যীায ক্ষফধারনয 
ক্ষফযীত স্বযক্ষচত অআন িাযা ান করয।’ 

ক্ষতক্ষন অয ক্ষররখরছন, 
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ال َتعاُرض بُت قتال الصليبيُت وقتال ادلوالُت للطواغيت، فكما أن الدولة اإلسالمية قاتلت 
سان وتقاتل طوائف الصليبيُت ُب العراق وقاتلت الصحوات..، كذلك ستقاتل الصليبيُت ُب خرا

 20طالبان ]مقالة "فاضحة الشام"، اال ذلا ُب رللة دابق، العدد العاشر، ص

‘কু্ররিাযরদয ক্ষফরুরদ্ধ  তাগুতরদয ফনু্ধরদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষকতাররয ভারঝ 
লকানআ াথপকয লনআ, তাআ লমভক্ষনবারফ ‘দাঈরাতুর আরাক্ষভযা’ আযারক 
কু্ররিাযরদয ক্ষফরুরদ্ধ লমভন মুদ্ধ করযরছ লতভক্ষন াতরদয ক্ষফরুরদ্ধ 
মুদ্ধ করযরছ। ক্ষঠক লতভক্ষনবারফ ক্ষচরযআ তাযা লখাযাারন কু্ররিাযরদয 
ক্ষফরুরদ্ধ  তাররফানরদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ কযরফ। 

াঠক কী ফুঝররন? একথায ভাধযরভ তাররফানরক আযারকয াতরদয 
ারথ তুরনা করয রযািবারফ তাকপীয কযা র!  

তায ঈরযাি ফিফয লম কত জঘনয ক্ষভথযা তা ফরায রিা যারখ না। 
কাযণ অভযা মাযা ঈভারদর থাক্ষক তাযা তাররফানরদয অকীদা ম্পরকপ 
বারবারফআ জাক্ষন। 

তাযা তাররফান ভুজাক্ষদীরনয ফযাারয ফররছ, তারদয রনক বক্ষনক ‘ক্ষযরক 
অকফারয’ ক্ষরপ্ত, মা ধভপ লথরক লফয করয লদ। লমভন, ভৃত ফযক্ষিয কারছ 
প্রাথপনা কযা, তারদয কারছ অরযাগয কাভনা, তারদয নারভ ভান্নত কযা, 
তারদয জনয জরফ কযা, তারদয কফরয লজদা কযা আতযাক্ষদ। 

অর-কারদারক তাকপীয 

অর-কারদা ম্পরকপ অদনানী ফররন, 

القاعدة اضلرفت وتبّدلت وتغَّتت، إن اخلالف بُت الدولة والقاعدة ليس على قتل فالن أو بيعة 
..، ولكن القضية قضية دين اعوّج ومنهج اضلرف، منهج استبدل الصدع فالن أو قتال صحوات

دبلة إبراىيم والكفر ابلطاغوت والرباءة من أتباعو وجهاَدىم؛ دبنهج يؤمن ابلسلمية وغلري خلف 



 

 

 

األكثرية، منهج يستحي من ذكر اجلهاد والصدع ابلتوحيد، ]أبو دمحم العدانين، بيان بعنوان: ما كان 
 11يكون، مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، الدقيقة: ىذا منهجنا ولن

‘অর-কারদা থভ্রষ্ট র লগরছ, ক্ষফকৃত  ক্ষফভ্রান্ত র লগরছ। ‘দাঈরা’  
‘অর-কারদা’য ভরধয আখক্ষতরাপ- ভুকরক ফাঅত প্রদান, ভুকরক তযা 
ফা াতরদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষকতার ক্ষনর ন; ফযং ভূর ক্ষফল রে অর-
কারদায দীন  ভানাজ ক্ষফকৃত র লগরছ । মাযা আব্রাক্ষভী অদপরক 
প্রকারয লঘালণা কযা, তাগুতরক স্বীকায কযা, তাগুরতয নুাযীরদয 
লথরক ম্পকপরেদ কযা  তারদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষজাদ কযায নীক্ষতরক ক্ষযফতপন 
করয এভন ভানাজ গ্রণ করযরছ, মা (কারপযরদয ারথ) অরালকাক্ষভতা 
ক্ষফশ্বা করয এফং ংখযাক্ষধরকযয ক্ষছরন চরর। এভন ভানাজ, মা রজ্জা া 
ক্ষজারদয অররাচনা কযরত এফং তাীরদয লঘালণা ক্ষদরত।’  

ক্ষনঃরন্দর এয ভাধযরভ কািযবারফ অর-কারদারক তাকপীয কযা ররছ। 
কাযণ এখারন ল ফরররছন, তাীরদয ভূর লযাকন- ‘কুপয ক্ষফত তাগুরত’য 
ভানাজ অর-কারদা ারে লপরররছ- লম ভানাজ ক্ষজারদয অররাচনা 
কযরত রজ্জা া, তাীরদয লঘালণা কযরত রজ্জা া। লম ভানারজ 
ক্ষভল্লারত আব্রাক্ষভীয নুকযণ লনআ, ক্ষনক্ষিত লিা আরারভয ভানাজ ন। 

ল অরযা ফরররছন, অর-কারদা কারপযরদয বতযী াআক-ক্ষকি ফিপায 
নুযণ করয। থপাৎ, কুপরযয অনুগতয করয।  
Al-HamduLILLAH. That ALLAH has showed finally really the 

truth. And "Dawlah" removed the mask from her face. So the Press 

officer (their official speaker) of "Dawlah" al-Adnaani made a 

                                                           

অফু ভুাম্মদ অর-অদনানী, ‘রাভ আাকুন ামা ভানাজুনা ারাআ আাকুনা’ ক্ষরযানারভ 

বালণ, অর-পুযকান ক্ষভক্ষিা প্রকানা লন্টায, ক্ষভক্ষনি:১১



 

 

 

statement under the title: "THIS WAS NEVER OUR MANHAJ 

(methodology) AND NEVER WILL BE." 

They say (Dawlah/ISIS) we do not make Takfeer of Muslimeen 

(we dont excommunicate them, dont accuse them of 

disbelief/Riddah). So what do these words mean "they no longer 

make amend the Tawaagheet (singular is Taaghoot)" and "the 

majority of them admits to democracy" and "they recognize the 

borders of the Sykes-Picot"? If this is not to make Takfeer, we do 

not know how otherwhise to label it.  

ভুজাক্ষদীন ঈরাভা  ারখরদযরক তাকপীয 

ভুজাক্ষদীন ঈরাভা-ঈভাযাগণ তারদয তাকপীরযয াত লথরক যিা ানক্ষন। এ 
লিরত্র অল্লাভা আফরন তাআক্ষভা য. এয একক্ষি ঈক্ষি প্রঙ্গত ঈরল্লখ কযায 
ভরতা:  

تسليط اجلهال على تكفَت علماء ادلسلمُت من أعظم ادلنكرات وإظلا أصل ىذا من اخلوارج 
 والروافض

‘ভুরভানরদয অররভরদযরক তাকপীয কযায জনয জারররদয ভুরখ 
তাকপীরযয ফুক্ষর জঘনয যাধভূরয ন্তবুপি। অয এয ভূর ঈৎক্ষত্ত 
ররছ খাক্ষযজী  যাক্ষপজীরদয লথরক।  

লভাল্লা অখতায ভানূযরক তাকপীয 

২০১৫ াররয ১৬ নরবেয দাঈরায ক্ষপক্ষার ক্ষভক্ষিা ‘অর-াাত’ একক্ষি 
ক্ষবক্ষি প্রকা করয।  إىل أين تذىبون؟ -اي قاعدة اليمن  ক্ষযনারভ লখারন দাঈরায 
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ক্ষতনজন আাভানী দয অররাচনা করয। তারদয একজন লভাল্লা অখতায 
ভানুয াক্ষপ. ফযাারয ফরর, 

ادلعتوه الطاغوت أخًت ػلمل عالقة ود مع إيران اجملوسية، وػلمي ادلزارات الشركية، ويتعاون مع 
 ."ادلخابرات الباكستانية

‘ঈন্মাদ তাগুত অখতায, ক্ষিূজাযী আযারনয ারথ বারফাায ম্পকপ যিা 
করয, ক্ষযকী ভামাযগুররা যিা করয এফং াক্ষকস্তানী লগারন্দা ংস্থারক 
াাময করয।’ 

ারখ অআভান ম্পরকপ 

 أي اضلراف عن احلق ىذا؟ يبايع طاغوت طالبان وينصره

‘এ লকভন তযভ্রষ্টতা? তাররফানরদয তাগুতরক ফাঅত ক্ষদরে  াাময 
কযরছ?’ 

ারখ অআভান ম্পরকপ দাক্ষফক ভযাগাক্ষজরন ঈরল্লখ কযা ররছ,  

ة لسياسات اجملاىد الشيخ أسامة بن الدن، لذلك فإن الظواىري تبٌت سياسات جديدة معارض
الظواىري جعل أراضي الصليبيُت ُب أمان، وجعل الطواغيت ُب أمان، وجعل طواغيت ما بعد 

الربيع العريب ُب أمان، وجعل طواغيت صباعة اإلخوان ُب أمان، وجعل جيوش الردة ُب أمان، وجعل 
األمر ذلك إىل أن صارت ادلصلحة الظاىرة ىي ُب ترك عوام الرافضة وعلجهم ُب أمان..، بل ذباوز 

 ]67ىـ، ص1436]رللة دابق، العدد العاشر، رمضان،  تطبيق الشريعة(

‘জাাক্ষযী নতুন যাজনীক্ষত ক্ষনর এররছ, মা াখুর ভুজাক্ষদ ঈাভা ক্ষফন 
রারদন য.-এয ক্ষরক্ষয ারথ াংঘক্ষলপক। জাাক্ষযী কু্ররিাযরদয 
বূক্ষভগুররারক, তাগুতরদযরক, অযফ ফরন্তয রয ৃষ্ট তাগুতরদযরক, 
আখারনয তাগুতরদযরক, ভুযতাদ লনাফাক্ষনীগুররারক এফং যাক্ষপজী  
তারদয আতয লেণীরক ভথপন  ক্ষনযাত্তা ক্ষদররছ। ক্ষফলিা শুধু এখারনআ 



 

 

 

িান্ত থারকক্ষন; ফযং স্পষ্ট স্বাথপক্ষক্ষদ্ধ লদখা ক্ষগররছ আরাভী যীা কামপকয 
না কযায ভরধয।’  

একিু াভরন এক্ষগর ক্ষরখা ররছ, 

أوقع الظواىري الكثَت من الناس ُب حبائل فكره ادلعوج ادلضاد للجهاد وضبل السالح، ودعوتو إىل 
منهج السلمية واتباع احلاضنة الشعبية، واليت أدت إىل تويل فراعنة جدد لبالد الكنانة وغَتىا من 

 ]51صىـ، 1436البلدان(]رللة دابق، العدد السادس، ربيع األول، 

‘জাাক্ষযী তায ক্ষজাদ  স্ত্রধাযণ-ক্ষফরযাধী ফক্র দৃক্ষষ্টবক্ষঙ্গয পাঁরদ রনক 
ভানুলরক লপরররছ। াক্ষন্তূণপ ভানাজ  জনরফায ক্ষদরক তায অফান 
ক্ষভয  নযানয যারষ্ট্র নতুন নতুন লপযাঈনরক িভতা ফক্ষররছ।’  

দাক্ষফরক অয ক্ষররখরছ, ারখ অআভান ারখ জারাক্ষনরক ভুযতাদরদয 
ারথ ক্ষভক্ষরত রত অরদ করযরছন: 

]رللة دابق، العدد العاشر، رمضان،   الظواىري أمر اجلوالين ابالنضمام إىل اجلبهة اإلسالمية ادلرتدة
 ]7ىـ، ص1436

‘জাাক্ষযী জারানীরক ভুযতাদ জাফাতুর আরাক্ষভযায ারথ ক্ষভক্ষরত রত 
অরদ করযরছ।’  

তাযা ারখ অআভারনয ক্ষফরুরদ্ধ চাযক্ষি ক্ষবরমাগ ঈত্থান করযরছ, মায 
প্ররতযকক্ষিআ ইভান বরঙ্গয কাযণঃ 

                                                           

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজন, দভ ংখযা, যভজান ১৪৩৬ ক্ষজযী ৃ:৬৭

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজন, লষ্ঠ ংখযা, যক্ষফঈর অঈার ১৪৩৬ ক্ষজযী, ৃ:৫১

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজন, দভ ংখযা, যভজান ১৪৩৬ ক্ষজযী ৃ:৭



 

 

 

১.কু্ররিায, তাগুত, তাগুরতয ফাক্ষনীভূ, যাক্ষপজী  ক্ষারদযরক 
ফধযরনয কারপযরদযরক ক্ষনযাত্তা লদা। মা প্রকাযান্তরয তারদযরক 
াাময কযা এফং ইভান বরঙ্গয কাযণ ফরি। 

২.অল্লা তাঅরায যীা প্রক্ষতষ্ঠা কযরত না লদা। 

৩.মুরগয লপযাঈনরদয ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্র ধযরত ফাযণ করয তারদযরক িভতা 
ফারনা। 

৪.জাফাতুন নুযারক ভুযতাদরদয (!) ারথ ক্ষভক্ষরত রত অরদ কযা। 

এআ ক্ষভথযা ফাদভূ তাযা াররখয ঈরয অরযা করয। লমগুররারক 
তাযা ক্ষনরজযা কুপয ফরর ক্ষফশ্বা করয  প্রচায করয। ক্ষকন্তু তাযা 
াররখয লিরত্র স্পষ্টবারফ কুপয ফা ক্ষযো রব্দয ফযফায করয না।  

ারখ জারাক্ষনরক তাকপীয 

তাযা ারখ জারাক্ষনরক াতরদয ভূর লখররাাড় ফরর ঈরল্লখ করযরছ: 

]رللة دابق، العدد العاشر، رمضان،  اجلوالين دخل كالعب أساس ُب مؤامرة الصحوات اخلبيثة(
 ]51ىـ، ص1436

‘খক্ষফ াতরদয ভূর লখররাাড় ক্ষারফ জারানীয ফতযণ ররছ।’   

জাফাতুর আরাক্ষভযায অভীযরদযরক তাকপীয 

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজরন অর-কারদা আারভন াখায ভাররাচনা করয লরখা 
ররছ, তারদয একক্ষি ভযা রে ‘ভুযতাদ তথা অযারযয অভীযরদয 
ফযাারয ানুবূক্ষত প্রকা’। 

                                                           

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজন, দভ ংখযা, যভজান ১৪৩৬ ক্ষজযী ৃ:৫১



 

 

 

]رللة دابق، العدد  ات السلولية، قادة أحرار الشام(وُب بعضها الًتّحم على مرتدي الصحو 
 ]23ىـ، ص1436السادس، ربيع األول، 

‘তারদয কারযা কারযা ফারনয ভরধয ‘অ-াাতু ুরুক্ষরযায 
(জাফাতুর আরাক্ষভযায) অযারু ারভয ভুযতাদ লনতারদয প্রক্ষত 
ভক্ষভপতা লদখারনা ররছ।  

ারখ অবু্দল্লা অর ভুাআক্ষনীরক তাকপীয 

ারখ ভুাআক্ষনীরক তাযা রোধন করযরছ এবারফ: 

 ]95ه ، ص6341]جملة دابق، العدد التاسع، شعبان،  (...داعم الصحوات عبد هللا احمليسين

‘াতরদয ৃষ্ঠরালক অবু্দল্লা অর-ভুাআক্ষনী।’  

ারখ ভাকক্ষদীরক তাকপীয 

ারখরক কারপযরদয ফুরিয ক্ষপতা ফরা ররছ, মা ারখ ক্ষনরজআ ঈরল্লখ 
করযরছন। াআরি ফনাভ ফন্দী লফারনয ক্ষফক্ষনভরয ফযাারয ভধযস্থতায ভ। 
এবারফআ তারদয তাকপীয লথরক যিা ানক্ষন ভুজাক্ষদীনযা। ভুজাক্ষদীন 
ঈরাভাযা। ভুজাক্ষদীন ঈভাযাগণ। এভনক্ষক অকীদায লিরত্র ফরচর দৃঢ় 
ফরর ক্ষযক্ষচত অর-কারদা তারদয তাকপীয লথরক যিা াক্ষন। অর-
কারদায লিরত্র মক্ষদ তারদয এআ ফস্থান  তারর ঈম্মায নযানয 
দযরদয ফযাারয তারদয ক্ষফশ্বা লকভন রত ারয তা রজআ নুরভ।  

                                                           

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজন, যক্ষফঈর অঈার ১৪৩৬ ক্ষজযী ৃ:২৩

দাক্ষফক ভযাগাক্ষজন, নফভ ংখযা, াফান ১৪৩৬ ক্ষজযী, ৃ:৫৯



 

 

 

যাধ-৬ - নযাবারফ ভুক্ষরভরদয যিাত 

ভান অল্লা তাঅরায কারছ তায ভুক্ষরভ ফান্দারদয যরিয ভূরয রনক 
রনক লফক্ষ। নযাবারফ লকান ভুক্ষররভয যি প্রফাক্ষত কযা কুপয  
ক্ষযরকয য নযতভ কক্ষফযা গুনা। ভান অল্লা তাঅরা ফররন, 

ُ َعَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ  دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَّ َلُو َعَذااًب  ﴿ َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّ
 َعِظيمًا﴾

‘লম ফযক্ষি আোকৃতবারফ লকান ভুক্ষভনরক তযা কযরফ, তায প্রক্ষতদান রফ 
জাান্নাভ। লখারন ল থাকরফ ক্ষচযকার। অল্লা তাঅরা তায ঈয 

যাগাক্ষিত রফন। তারক রা’নত কযরফন। তায জনয প্রস্তুত করয যাখরফন 
ভা াক্ষস্ত।’  

যাূরুল্লা ল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ ফরররছন- 

 ( ند هللا من زوال الدنياوالذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم ع(

‘লআ ত্তায থ মায ারত অভায প্রাণ! একজন ভুক্ষভনরক তযা কযা 
ুরযা ৃক্ষথফী ধ্বং র মাায লচর অল্লা তাঅরায কারছ গুরুতয 

যাধ।’  

অফুদ দাযদা যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, ক্ষতক্ষন ফররন, অক্ষভ যাূর াল্লাল্লাহু 
অরাআক্ষ া াল্লাভরক ফররত শুরনক্ষছ, 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم يـَُقوُل : )ُكلُّ َذْنٍب َعَسى  وعن ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْرَداِء هنع هللا يضر قاَل :مسَِ ُ َأْن أيب الدَّ اَّللَّ
ًدا  (يـَْغِفَرُه ، ِإالَّ َمْن َماَت ُمْشرًِكا ، َأْو ُمْؤِمٌن قَـَتَل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ

                                                           

         ,      - ৯৩ 

       



 

 

 

‘ফ ধযরনয গুনারয ফযাারয অা কযা মা অল্লা তাঅরা তা িভা 
করয ক্ষদরফন, তরফ লম ভুক্ষযক র ভৃতুযফযণ করযরছ থফা লম লকান 
ভুক্ষভনরক আোকৃতবারফ তযা করযরছ তাযা ছাড়া।’  

অফু হুযাযা  অফু াইদ খুদযী যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, যাূরুল্লা ল্লাল্লাহু 
অরাআক্ষ া াল্লাভ ফররন, 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل : )َلْو وعن أيب َسِعيٍد اخْلُْدرِ  يِّ َوَأيَب ُىَريـَْرَة رضي هللا عنهما َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ ُب النَّارِ   (َأنَّ َأْىَل السََّماِء َوَأْىَل اأْلَْرِض اْشتَـرَُكوا ُب َدِم ُمْؤِمٍن أَلََكبـَُّهْم اَّللَّ

‘মক্ষদ অভান  জক্ষভনফাী করর ক্ষভরর লকান একজন ভুক্ষভরনয 
যিারত ং লন, অল্লা তাঅরা তারদয কররক জাান্নারভয ভরধয 
ঈরো করয লপররফন।’  

আোকৃতবারফ ভুক্ষরভ তযায বাফতা ম্পক্ষকপত কর অভানী ফাণীভূ 
েফণ কযরর হৃদ ক্ষক্ষযত , ন্তযাত্মা লকঁর ঈরঠ। এ কাযরণআ াখুর 
ভুজাক্ষদ অক্ষতযাতুল্লা অর-ক্ষরফী য. ফররন, 

ويكفي ُب بيان عظمة وضخامة قدر النفس ادلؤمنة وحرمة دم ادلسلم قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص لزوال الدنيا 
أىون عند هللا من قتل رجل مسلم فلتزل الدنيا وْلنفَن وْلتفَن تنظيماتنا وصباعاتنا ومشاريعنا وال يراق 

 ية الوضوحعلى أيدينا دم مسلم بغَت حق إهنا مسألة حامسة ُب غا

‘ভুক্ষভরনয জীফরনয ভত্ব  গুরুত্ব এফং ভুক্ষররভয যরিয ভূরয লফাঝায জনয 
যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লারভয এআ াদীক্ষিআ মরথষ্ট– অল্লা 
তাঅরায ক্ষনকি একজন ভুক্ষরভরক তযায লচর ুরযা ৃক্ষথফী ধ্বং র 

                                                           

অফু দাঈদ, নাাী

ক্ষতযক্ষভমী ১৩৯৮



 

 

 

মাা তুে। দুক্ষনা ধ্বং লাক, অভযা ক্ষনঃরল র মাআ, অভারদয 
তানমীভগুররা লল র মাক, অভারদয ক্ষযকল্পনাগুররা ক্ষফপরর মাক, 
তথাক্ষ নযাবারফ লমন অভারদয ারত লকান একজন ভুক্ষররভয যি না 
ঝরয। এক্ষিআ চুড়ান্ত  ুস্পষ্ট ক্ষদ্ধান্ত।’ 

দাঈরায নযা-যিাত 

ারভ ভুজাক্ষদীরনয ভরধয যিারতয ূচনা  ধীরয ধীরয তা চযভ মপার 
লৌঁছায ক্ষছরন নযতভ যাধী রে দাঈরা। লকননা, এআ লপৎনা 
ঙু্করযআ ক্ষনভূপর কযায জনয স্বতফূতপ ঈরাভা  ঈভাযাগরণয ত প্ররচষ্টা 
পরতায ভুখ লদরখক্ষন একভাত্র দাঈরায কাযরণআ। লম তয আক্ষতভরধয 
প্রভাক্ষনত ররছ।  

অভযা ূরফপ ঈরল্লখ করযক্ষছ, এ যিাত ফরন্ধয একক্ষিভাত্র ঈা ফাক্ষক ক্ষছর। 
অয তা রে, একক্ষি ক্ষনযরি ভাকাভা (অদারত) গঠন। লমখারন 
ক্ষফফাদভান িগুররায ক্ষফচায যীত ম্মত ো ক্ষযচাক্ষরত রফ। 
ক্ষনযরি ঈভাযা  অররভগণ ফায ফায ঈব রিয াভরন এআ প্রস্তাফ 
ল করযন; ক্ষকন্তু দাঈরা ফায ফায ক্ষফক্ষবন্ন জুারত তা প্রতযাখযান করয। 
মায পরর এআ যিাত ক্ষনন্ত্ররণয ফাআরয চরর ক্ষগর ভাযাত্মক অকায ধাযণ 
করয। 

জাফাতুন নুযায ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্রধাযণ 

জাফাতুন নুযায ক্ষফরুরদ্ধ দাঈরাআ ফপপ্রথভ স্ত্র ধরয এফং এক নযা-
যিারতয ূচনা করয। তাযা ফপপ্রথভ জাফাতুন নুযায ‘যাক্কা’য অভীয 
অফু াদ অর-াদযাভী য. লক ীদ করয। ফাগদাদীয নারফ অফু অরী 
অর-অনফাযী জাফাতুন নুযায ভুখারত্রয কারছ তযায কথা স্বীকায 
করয। তারক মখন এয কাযণ ক্ষজরজ্ঞ কযা র তখন ক্ষতক্ষন জফাফ লদন- 



 

 

 

‘ল ভুযতাদ র লগরছ’। লকন ভুযতাদ ররছ? কাযণ ল ‘জাআশুর হুয’ 
(ক্ষি ক্ষক্ষযান অক্ষভপ) এয ক্ষকছু ফযক্ষিয লথরক নুাআযীরদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষজারদয 
ফাঅত ক্ষনররছন। া! অপরা এিা ক্ষক করয ক্ষযো ?! এয 
ভাধযরভআ দাঈরা অর-কারদায ক্ষফরুরদ্ধ ফপপ্রথভ স্ত্র ধাযণ করয।  

ক্ষনক্ষফপচারয নাযী-ক্ষশুরদয তযা 

দাঈরায চাযজন দয, ‘জাফাতুন নুযা’য আদক্ষররফয অভীয অফু ভুাম্মদ 
অর-পাক্ষত-এয বাআ অফু যাক্ষতফ য.-এয ফাা প্ররফ করয াআররন্সায 
রাগারনা ক্ষস্তর ক্ষদর ারখ অফু ভুাম্মদ, ারখ অফু যারতফ তায স্ত্রী 
 ন্তানরদযরক তযা করয। এভনক্ষক লছাি লছাি ফাচ্চাযা তারদয াত 
লথরক যিা াক্ষন।  

রয ‘জাফাতুন নুযা’য ভুজাক্ষদগণ তযাকাযীরদয করকজনরক লগ্রপতায 
কযরত িভ ন। লগ্রপতারযয য প্রকা া তাযা দাঈরায দয। তাযা 
এ তযায ফযাারয স্বীকারযাক্ষি প্রদান করয।  

তারদয ধাযণা নুমাী মক্ষদ তাযা ভুযতাদ (!)  তারর ভক্ষরা  লছাি 
লছাি ফাচ্চারদযরক আোকৃতবারফ তযা কযায কাযণ কী? এিা ক্ষক নযা-
যিাত ন? এয জফাফ ক্ষক ‘দাঈরা’লক ক্ষদরত রফ না?  

                                                           

লদখুনঃ জাফাতুন নুযায ভুখাত্র অফু পারয ূযী াক্ষপ. এয ািযপ্রদান: 

 ক্ষরংক - www.youtube.com/watch?v=5bUu5NpnGRU

www.youtube.com/watch?v=GOmDYzYdZNw



 

 

 

তযায য ঙ্গানী 

২০১৩ াররয লরলয ক্ষদরক ‘অযায’  তারদয ভারঝ করকজন ফন্দী 
ক্ষফক্ষনভরয ফযাারয ভারঝাতা । অযারযয ফন্দীরদয ভরধয হুাআন 
ুরাআভান অফু যাআযান নারভ একজন দাক্ষত্বীর ভুজাক্ষদ ক্ষছররন। দাঈরা 
৩১ ক্ষিরেয তারক অযারযয কারছ স্তান্তয করয। লদখা মা একক্ষি রা। 
ক্ষজজ্ঞাা কযা র রা লকন? ক্ষতক্ষন লতা অনারদয কারছ ফন্দী ক্ষছররন? 
তাযা জফাফ লদ বুরক্ররভ ক্ষনত ররছ। কাপন যারর লদখা মায তায 
ভস্ত যীয জখরভ ূণপ। ক্ষনমপাতন  অঘারতয ক্ষচহ্ন ভস্ত যীরয স্পষ্ট। 
ভাথায ক্ষবতয গুক্ষর ক্ষফফক্ষযত ররছ, কাঁরধ  ার একাক্ষধক গুক্ষরয িত 
ক্ষচহ্ন। ধাযার স্ত্র িাযা কান কািা। অয এআ তযা নাক্ষক ঘরিরছ 
বুরক্ররভ?!!!  

ভুজাক্ষদীন কভান্ডাযরদযরক জফাআ করয ঈল্লা 

তাযা রনক ভুজাক্ষদরক জফাআ করয ীদ করযরছ এফং করয চরররছ। 
জফাআ কযায য ঈল্লা প্রকারয রনক প্রভাণ ক্ষফদযভান অরছ।  

ভুজাক্ষদরদয ঈয অত্মঘাতী অক্রভণ 

তারদয অরযকক্ষি জঘনয কাজ রে ভুজাক্ষদীরনয ক্ষফরুরদ্ধ অত্মঘাতী 
অক্রভণ। এয ভাধযরভ তাযা ক্ষক্ষযায ত ত ভুজাক্ষদীনরক ীদ করযরছ। 

তারদয স্বীকারযাক্ষি 

তারদয দু’জন অত্মঘাতীঃ জাযযা াভী  অফু ফকয কুযদী, জাফাতুন 
নুযা নযানয ভুজাক্ষদীরনয ঈয অত্মঘাতী অক্রভণ করয রনক 
ভুজাক্ষদীনরক ীদ করযরছ। এ ফযাারয তাযা গফপ করয ফরররছ, 
                                                           

www.youtube.com/watch?v=V6GeEhueb00



 

 

 

ىذه اذلجمات وقعت خالل اجتماع للجبهة الشامية مع فصائل أخرى دبا ُب ذلك جبهة اجلوالين، 
لتوسيع حرهبم ضد الدولة اإلسالمية، وىذه العمليات صلحت ُب قتل ما يزيد على شبانُت من أفراد 

 28ىـ، ص1436]رللة دابق، العدد التاسع، شعبان،  لصحوات وجرح العشرات منهم..(ا

‘এআ াভরাগুররা এভন ভ ক্ষযচারনা কযা , মখন জাফাতু াক্ষভযা 
নযানয গ্রুরয রঙ্গ বফঠক কযক্ষছর, মারদয ভারঝ জাফাতুর জারানী 
ক্ষছর। তারদয ঈরেয ক্ষছর দাঈরাতুর আরাক্ষভযায ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধরক অয 
¤প্রাযণ কযা। এআ াভরাগুররা ৮০ এয ক্ষধক াত দযরক তযা 
কযরত পর  এফং তারদয ভরধয অত  করক ত।’ 

নযানয বূখরে ভুজাক্ষদরদযরক তযা 

তারদয এআ নযা-যিাত শুধু ারভয ভরধযআ ীভাফদ্ধ থারকক্ষন; ফযং তাযা 
এয ক্ষফস্তায ঘক্ষিররছ। ক্ষরক্ষফা তারদয নুাযীযা নযানয ভুজাক্ষদরদযরক 
ভুযতাদ পরতাা ক্ষদর তযা কযরছ। তারদয ঈয অত্মঘাতী াভরা 
চারারে। 

লখাযাারন দাঈরায নুাযীযা তাররফানরদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ কযরছ। এবারফ 
তাযা এআ লপৎনায বার থাফা ক্ষফসৃ্তত কযায লচষ্টা কযরছ। 

ভাআন ক্ষফরফাযণ ঘক্ষির তযা 

তারদয ক্ষজঘাংা লভিারনায জনয তাযা তযায এক নতুন রূ লফরছ ক্ষনররছ। 
ভাআন ক্ষফরফাযণ ঘক্ষির তযা। দাঈরায নুাযীযা অপগাক্ষনস্তারন ক্ষকছু 
াধাযণ ফযক্ষিফগপরক লগ্রপতায করয। রয দাক্ষফ করয তাযা দাঈরায 
ক্ষফরযাক্ষধতাকাযী। তাযা তারদযরক ভাক্ষিরত ুঁরত ভাআন ক্ষফরফাযণ ঘক্ষির তযা 
করয। মা তারদয রাারত লখাযাান ক্ষপক্ষারবারফ াফক্ষর করয।  



 

 

 

কক্ষথত ক্ষখরাপতরক ভুজাক্ষদরদযরক তযায রাআরন্স ফানারনা 

ভুক্ষরভরদয যরিয ক্ষাা তারদয ক্ষদন ক্ষদন লফড়আ চরক্ষছর। তারদয 
ক্ষজঘাংা ক্ষভিক্ষছর না। ক্ষকন্তু এআ ক্ষাা  ক্ষজঘাংা তগুরণ ফৃক্ষদ্ধ লর 
মখন তাযা এআ তযায নফধ রাআরন্স গ্রণ কযর, থপাৎ ক্ষখরাপত লঘালণা 
কযর। তারদয ভুখাত্র অদনানী লঘালণা ক্ষদর: 

سنفّرق اجلماعات ونشق صفوف التنظيمات نعم؛ ألنو مع اجلماعة ال صباعات، وسحًقا للتنظيمات 
سنقاتل احلركات والتجمعات واجلبهات سنمزق الكتائب واأللوية واجليوش حىت نقضي إبذن هللا 

 على الفصائل

‘ীঘ্রআ অভযা কর জাভাতভূরয ভরধয পাির ধযাফ, তানমীভগুররায 
াক্ষযগুররারক ক্ষছন্নক্ষবন্ন কযফ। যাঁ কযফ। কাযণ, ক থারক জাভারতয ারথ, 
ফহু দররয ারথ ন। অয ফহু ংগঠন লতা দূরযয কথা। ক্ষচরযআ অভযা 
কর অরন্দারন, দর  ংগঠরনয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ কযফ। ক্ষচরযআ অভযা 
কর ফযািাক্ষরন, কর ঝাো  কর ফাক্ষনীরক লবরঙ্গ খান খান কযফ। 
অল্লায হুকুরভ কর দররয ফান ায অগ মপন্ত।’  

এবারফআ তাযা ক্ষফরশ্বয নয কর ভুজাক্ষদীনরক ক্ষনঃরল কযায হুভক্ষক লদ। 
ফাস্তরফ তাযা এআ অকীদাআ ধাযণ করয। অিমপ! লম ক্ষজাদী তানমীভ 
ফছরযয য ফছয ধরয কু্ররিায  তাগুতরদয ক্ষফরুরদ্ধ রড়াআ করয অরছ। 
এভন একক্ষি তানমীভ, মায ক্ষজারদয ফ ১০ ফছয ূণপ ক্ষন, ক্ষনরজরদয 
তানমীভরক ক্ষখরাপত দাক্ষফ করয নয কর ভুজাক্ষদীরনয ক্ষজাদরক ফাক্ষতর 
ক্ষারফ অখযাক্ষত কযরছ। ক্ষফশ্বফযাী তাগুত  ভুযতাদরদয ভনরদ মাযা 
কম্পন তুররছ তারদযরক তযায লঘালণা ক্ষদরে! ফড়আ অিরমযয ফযাায!!  
                                                           

দাঈরায ক্ষপক্ষার ক্ষভক্ষিা অর-পুযকান লথরক প্রকাক্ষত, তারদয ভুখারত্রয করে ক্ষফফৃক্ষত- 
َستُ ْغَلُبونَ وا   ُقل لِّلَِّذيَن َكَفرُ 



 

 

 

ঈরযাি অররাচনা লথরক স্পষ্ট র মা দাঈরায অর রূ। তারদয 
যাধ  ফাধযতা। তারদয ক্ষজঘাংা  নযা-যিাত। মা ঈম্মাযঈয 
অরযাক্ষত  নতুন এক ক্ষপতনারূর। িতক্ষফিত করয লদ তযফাদী 
ভুক্ষভনরদয হৃদরক। অঘারত জজপক্ষযত ঈম্মাযঈয লনরভ অর নতুন 
ক্ষফদ।  

তারদয এআ ক্ষপৎনা মখন ক্ষফস্তায রাব কযরত থারক  ক্ষত-অরফগপ্রফণ 
জ্ঞানীন মুফরকযা তারদয পাঁরদ া ক্ষদরত থারক তখন ঈম্মাযক্কানী ঈরাভা 
 ঈভাযাগণ ঈম্মারক তকপ কযরত থারকন। ক্ষকন্তু তাযা তারদয এআ 
যাধভূরক বফধ কযরত ক্ষযধান করয নতুন চাদয, ক্ষখরাপরতযচাদয। 
আনাঅল্লা অভযা াভরন তারদয কক্ষথত ক্ষখরাপত ক্ষনর ক্ষফস্তাক্ষযত 
অররাচনা কযফ। অল্লা তাঅরা অভারদযরক তারদয ক্ষপৎনা লথরক 
লপাজত করুন। অভীন। 

দাঈরায অর রূ - ফপ-২ 

ক্ষখরাপত কী? 

ক্ষখরাপত একক্ষি অযফী ব্দ। এয অক্ষবধাক্ষনক থপ রে: প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব, 
ঈত্তযাক্ষধকাযত্ব, স্থরাক্ষবক্ষলি া। অয খরীপা থপ: প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্বকাযী, 
ঈত্তযাক্ষধকাযী, স্থরাক্ষবক্ষলি। ক্ষখরাপত রে আরাভী যীায ানফযফস্থায 
নাভ। লকান একজন ভুক্ষরভ লনতারক আরাভী যারষ্ট্রয প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ফাক্ষনর 
আরাভী যীায অররারক লম ানফযফস্থা ক্ষযচারনা কযা  তারক 
ক্ষখরাপত ফরর। 

ক্ষখরাপতরক (প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্বরক) ক্ষখরাপত নাভকযরণয কাযণ রে, ক্ষমক্ষন এআ 
ানফযফস্থা ক্ষযচারনা করযন ক্ষতক্ষন দীরনয লিরত্র যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ 
া াল্লারভয প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ফা খরীপা। মায দাক্ষত্ব: আরাভী যাষ্ট্র  



 

 

 

ভুক্ষরভরদয লনতৃত্ব লদা। অয এ কাযরণআ খরীপায ভূর দাক্ষত্ব র, 
আরাভী ানফযফস্থা ফাস্তফান  কামপকয কযা এফং ক্ষজাদ  দাারতয 
ভাধযরভ ক্ষফরশ্বয কারছ আরারভয ফাতপা লৌঁরছ লদা। 

ক্ষখরাপরতয ঈরেয 

ক্ষখরাপরতয ঈরেয রে, ত্রুরদয লথরক ভুক্ষরভরদযরক লপাজত কযা, 
অল্লা তাঅরায দীরনয লপাজত  তা ূণপাঙ্গরুর ফাস্তফান কযা এফং 
ভুক্ষরভরদয াক্ষথপফ ক্ষফলগুররারক ঈত্তভবারফ ক্ষযচারনা কযা।  

াদী যীরপ এররছ, অফু হুযাযা যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, ক্ষতক্ষন যাূর 
াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভরক ফররত শুরনরছন, 

رَوى البخاريُّ ومسلم ُب صحيحيهما من حديث أيب الزِّاند، عن األعرج، عن أيب ُىَريرَة هنع هللا يضر، أنَّو 
ا ا مِسع رسوَل هللا صلَّى هللا عليو وسلَّم يقول:  .إلماُم ُجنَّة، يُقاَتل ِمن ورائو، ويُتقَّى بوإظلَّ

‘আভাভ/খরীপা ররন ঢার স্বরূ, মাঁয ছাা লথরক ক্ষকতার কযা রফ  
মাঁয ভাধযরভ অত্মযিা কযা রফ।’  

অর-অকাভু ুরতাক্ষনযা ক্ষকতারফ আভাভ ভাাযদী য. ফররন, 

 ]3/  1[األحكام السلطانية  اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة ُب حراسة الدين وسياسة الدنيا.(

‘ক্ষখরাপরতয ক্ষস্তত্বআ ররছ, দীরনয ংযিণ  দুক্ষনা ক্ষযচারনায লিরত্র 
নুফুারতয প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব কযায জনয।’  

 অল্লাভা জুাআনী য. ফররন, 

                                                           

ফুখাযী:২৯৫৭, ভুক্ষরভ:১৮৪১

অর-অকাভু ুরতাক্ষনযা,   :১, ৃষ্ঠা:৩



 

 

 

 .اإلمامة رايسة اتمة، وزعامة تتعلق ابخلاصة والعامة ُب مهمات الدين والدنيا

‘ক্ষখরাপত রে এভন স্বংমূ্পণপ লনতৃত্ব  ফযাক দাক্ষত্বীরতা, মা 
াধাযণ-ক্ষফরল কর ভানুরলয ধভপী  াক্ষথপফ গুরুত্বূণপ ক্ষফলাফরীয ারথ 
মৃ্পি।’  

ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায হুকুভ 

আফরন ভয যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, যাূর াল্লাল্লাহু অরাক্ষ া াল্লাভ 
ফরররছন: 

عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: من مات وليس ُب عنقو بيعة مات ميتة  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما
 جاىلية . واه مسلم

‘লম এভতাফস্থা ভৃতুযফযণ কযর লম, তায ঘারড় লকান ফাঅত লনআ, ল 
জাক্ষক্ষরযারতয ভযণ ভযর।’  

এ াদী লথরক স্পষ্ট  লম, ভুক্ষরভরদয জনয খরীপা ক্ষনধপাযণ কযা 
াক্ষজফ। ঈম্মায ঈরাভার লকযারভয আজভা নুারয ুরযা ঈম্মায জনয 
এভন একজন খরীপা ক্ষনফপাচন কযা াক্ষজফ, ক্ষমক্ষন ঈম্মায লনতৃত্ব ক্ষদরফন, 
মায ধীরন ঈম্মা ঐকযফদ্ধ রফ। 

আভাভ কুযতুফী য. ঈরযাি াদীরয ফযাখযা ফররন, 

عن الشريعة  حيث كان وال خالف ُب وجوب ذلك بُت االمة وال بُت االئمة إال ما روي عن االصم
 أصم، وكذلك كل من قال بقولو واتبعو على رأيو ومذىبو،

                                                           

ক্ষগাছুর ঈভাভ, ৃষ্ঠা:১৫

ী ভুক্ষরভ, াদী:১৮৫১



 

 

 

‘খরীপা ক্ষনধপাযণ াক্ষজফ ায ফযাারয ঈম্মায ভারঝ ফা আভাভরদয ভারঝ 
লকারনা ভতক্ষফরযাধ লনআ। তরফ শুধুভাত্র ‘অাভ’ লথরকআ ক্ষবন্নভত ফক্ষণপত 
অরছ, লম ভূরত: যীায ফযাারয অাভ (ফক্ষধয)। এভক্ষনবারফ লম ফযক্ষি 
তায ুরয কথা ফরর এফং তায ভত ভাজাফ নুযণ করয ল ক্ষবন্নভত 
লালণ করয।’  

অর-অকাভু ুরতাক্ষনযায ভরধয আভাভ ভাাযদী য. ফররন, 

 -وعقدىا دلن يقوم هبا واجب ابإلصباع، وإن ّشذ عنهم األصم

‘ক্ষখরাপরতয লমাগয ফযক্ষিরক খরীপা ক্ষনধপাযণ কযা ফপম্মক্ষতক্ররভ াক্ষজফ। 
মক্ষদ এ ফযাারয অাভ ক্ষবন্ন ভত লালণ করযরছন।’   

 আভাভ নফফী য. ফররন, 

 .. وأصبعوا على أنو غلب على ادلسلمُت نصب خليفة

‘ঈরাভার লকযাভ এ ফযাারয একভত লালণ করযরছন লম, একজন খরীপা 
ক্ষনমুি কযা ভুক্ষরভরদয ঈয াক্ষজফ।’  

খরীপা ক্ষনফপাচন দ্ধক্ষত 

খরীপা ক্ষনফপাচরনয ফপম্মত ৩ক্ষি দ্ধক্ষত যররছ। ক্ষখরাপরত যারদায মুরগ 
াাফার লকযাভ এআ ক্ষতনদ্ধক্ষতয লকান এক দ্ধক্ষতরতআ খরীপা ক্ষনফপাচন 
করযরছন, 

                                                           

তাপীরয কুযতুফী, খন্ড:১, ৃষ্ঠা:২৬৪

অর-অকাভু ুরতাক্ষনযা, খন্ড:১, ৃষ্ঠা:৫

যহু ভুক্ষরভ ক্ষরন-নফফী,   :১২, ৃষ্ঠা:২০৫



 

 

 

১) আক্ষস্তখরাপ। 

২) শুযা। 

৩) আখক্ষতায। 

আক্ষস্তখরাপ 

ূফপফতপী খরীপা পারতয ূরফপ ক্ষখরাপরতয লমাগয লকান ফযক্ষিরক যফতপী 
খরীপা ক্ষারফ ক্ষনফপাচন করয মাা। 

এআ দ্ধক্ষতরত ভয যাক্ষম. খরীপা ক্ষারফ ক্ষনফপাক্ষচত ররছন। অফু ফকয 
যাক্ষম. পারতয ূরফপ তায যফতপী খরীপা ক্ষারফ ভয যাক্ষম. লক ক্ষনধপাযণ 
করয ক্ষগরক্ষছররন। 

শুযা 

শুযা িাযা ঈরেয রে, ূফপফতপী খরীপা কতৃপক ক্ষনধপাক্ষযত শুযা। থপাৎ 
পারতয ূরফপ খরীপা মক্ষদ যফতপী খরীপা ক্ষনধপাযরণয জনয লকান শুযা 
ফাক্ষনর ক্ষদর মান, মারদয দাক্ষত্ব রফ তারদয ভরধয লথরক লকান একজনরক 
যফতপী খরীপা ক্ষনধপাযণ কযা। ভয যাক্ষম. ভৃতুযয ূরফপ ছজরনয শুযা 
ক্ষনধপাযণ করয ক্ষগরক্ষছররন। রয তারদয ভরধয ঈভান যাক্ষম. লক খরীপা 
ভরনাক্ষনত কযা ।  

আখক্ষতায (ক্ষনধপাযণ) 

অরুর াক্ষল্ল ার অকদ কতৃপক ভুক্ষরভরদয ভরধয ক্ষখরাপরতযরমাগয লকান 
ফযক্ষিরক খরীপা ক্ষারফ ক্ষনধপাযণ কযা।  

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লারভয পারতয য াাফার লকযাভ 
‘াক্ষকপার ফক্ষন াক্ষদা’ একক্ষত্রত র অফু ফকয যাক্ষম. লক খরীপা 



 

 

 

ভরনাক্ষনত করযন। এযয ভক্ষজরদ নযানয কররয লথরক অভ (াধাযণ) 
ফাঅত গ্রণ নুক্ষষ্ঠত । 

আভাভ নফফী য. ফররন, 

أصبعوا على انعقاد اخلالفة ابالستخالف وعلى انعقادىا بعقد أىل احلل والعقد إلنسان إذا مل 
 .يستخلف اخلليفة وأصبعوا على جواز جعل اخلليفة األمر شورى بُت صباعة كما فعل عمر ابلستة

‘ঈরাভার লকযাভ এ ফযাারয একভত লালণ করযরছন লম, ক্ষখরাপত 
আক্ষস্তখরারপয (ূফপফতপী খরীপা কাঈরক ক্ষনধপাযণ করয ক্ষদর মাা) ভাধযরভ 
গক্ষঠত রত ারয । অয খরীপা মক্ষদ কাঈরক ক্ষনধপাযণ করয ক্ষদর না মান, 
তারর ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদ’য ক্ষনধপাযণ কযায ভাধযরভ ক্ষনধপাক্ষযত 
রফ। তাযা এ ফযাারয একভত লালণ করযরছন লম, খরীপায জনয 
(যফতপী খরীপা ক্ষনধপাযরণয) দাক্ষত্বক্ষি একক্ষি জাভারতয যাভরপয ঈয 
লছরড় লদা জারম অরছ। লমভন ভয যাক্ষম. ছজরনয ক্ষজম্মা করয ক্ষগর 
ক্ষছররন।’  

ঈরযাি ক্ষতন দ্ধক্ষতরতআ ক্ষখরপাত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা ফাস্তফাক্ষত 
ররছ। অয এআ ক্ষতন দ্ধক্ষতআ রে খরীপা ক্ষনধপাযরণয যী বফধ দ্ধক্ষত। 
এআ ক্ষতন দ্ধক্ষত ফযতীত খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত ায অরযকক্ষি দ্ধক্ষত অরছ, মা 
যীত কতৃপক নুরভাক্ষদত ন। লকঈ এআ দ্ধক্ষত গ্রণ কযরর ল যাধী 
 কক্ষফযা গুনাকাযী পাক্ষক ফরর ক্ষফরফক্ষচত রফ। তথাক্ষ মক্ষদ লকঈ ঈি 
দ্ধক্ষত ফরেন করয, তরফ তারক তপ াররি খরীপা ফরর গণয কযা 
রফ। তরফ লক্ষি ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’ রফ না। লআ 
দ্ধক্ষতক্ষি রে: 

                                                           

যহু ভুক্ষরভ ক্ষরন-নফফী,   :১২, ৃষ্ঠা:২০৫



 

 

 

অত-তাগালু্লফ (জফযদখর)  

আভাভ নফফী য. ফররন, 

وأما الطريق الثالث، فهو القهر واالستيالء، فإذا مات االمام، فتصدى لإلمامة من صبع شرائطها 
 بشوكتو وجنوده، انعقدت خالفتو لينتظم مشل ادلسلمُت،من غَت استخالف وال بيعة، وقهر الناس 

‘খরীপা ক্ষনধপাযরণয তৃতী দ্ধক্ষত রে, লজাযূফপক িভতা দখর। লমভন, 
আভাভ ভৃতুযফযণ কযর, তখন আক্ষস্তখরাপ ফা আখক্ষতায ফযতীত এভন লকঈ 
ক্ষখরাপরতযজনয প্রফৃত্ত র, মায ভারঝ খরীপা ায তপাফরী ক্ষফদযভান। 
তঃয ল ক্ষি  বনযফরর কররক াভরর ক্ষনর, তারর এভতাফস্থা 
ভুরভানরদয ঐকয ধরয যাখায জনয তায ক্ষখরাপত কামপকয রফ।’  

অরুর াক্ষল্ল ার অকদ - কাযা?  

‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ ররন, ঈম্মায প্রখযাত ঈরাভা  প্রবাফারী 
দাক্ষত্বীরগণ।   

ভান অল্লা তাঅরা ফররন, 

 ﴾.منوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم﴿اي أيها الذين آ

‘ল ইভানদাযগণ! লতাভযা অল্লা, তাঁয যাূর  লতাভারদয ভরধয মাযা 
‘ঈরুর অভয’  দাক্ষত্বীর) তাঁরদয অনুগতয করযা।’  

ঈি অারত ‘ঈরুর অভয’ িাযা ঈরেয র: ঈরাভা  ঈভাযা 
(দাক্ষত্বীরগণ)। অল্লাভা আফরন কাছীয য. এ অারতয তাপীরয ঈরল্লখ 
করযন, 
                                                           

যজাতুত তক্ষরফীন,   :১০, ৃষ্ঠা:৪৬

 ূযা ক্ষনা, অাত:৫৯



 

 

 

وقال علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس مهنع هللا يضر : )وأويل األمر منكم( يعٍت أىل الفقو والدين، وكذا 
قال رلاىد وعطاء واحلسن البصري وأبو العالية: )وأويل األمر منكم( يعٍت العلماء، والظاىر وهللا 

 .ء والعلماءأعلم أهنا عامة ُب كل أويل األمر من األمرا

‘অরী আফরন অক্ষফ তারা যাক্ষম. আফরন অব্বা যাক্ষম. লথরক ফণপনা করযন, 
‘লতাভারদয ভরধয মাযা ঈরুর অভয’ থপাৎ, পকী  দীনদাযগণ। ভুজাক্ষদ, 
অতা  াান ফযী য. লথরক এভনক্ষি ফক্ষণপত অরছ। অফুর অক্ষরা 
য. ফররন, ‘লতাভারদয ভরধয মাযা ‘ঈরুর অভয’ এয থপ অররভগণ। 
অল্লা তাঅরাআ বার জারনন, অারতয জারয (ফাক্ষযক ক্ষদক) এিাআ দাক্ষফ 
করয লম, এখারন কর ‘ঈরুর অভয’আ ঈরেয, থপাৎ ঈরাভা  ঈভাযা।’65 

অল্লাভা আফরন নুজাআভ ানাপী য. ফররন, 

 وتنعقد بيعة أىل احلل والعقد من العلماء اجملتهدين والرؤساء

‘ খরীপা ক্ষনধপাযণ রফ) অরুর াক্ষল্ল ার অকদ, থপাৎ ভুজতাক্ষদ 
ঈরাভা  দাক্ষত্বীরফরগপয ফাঅরতয ভাধযরভ।’  

অল্লাভা ভুাম্মদ খযাী ভাররকী য. ফররন, 

 .ألن العلماء، وىم أىل احلل والعقد

‘লকননা অররভগণআ ররন অরুর াক্ষল্ল ার অকদ।’   

 আভাভ দুুকী ভাররকী য. ফররন, 

                                                           

তাপীরয আফরন কাছীয, ঈি অারতয তাপীয

ফারুয যারক,   :১৭, ৃষ্ঠা:৩৮২

যহু ভুখতাাক্ষযর খরীর



 

 

 

 .ط اإلمام، والعدالة، والرأيوىم من اجتمع فيهم ثالثة أمور: العلم بشرو 

‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ ররন ঐ ভস্ত ফযক্ষি, মারদয ভারঝ ক্ষতনক্ষি 
ক্ষজক্ষন ক্ষফদযভান: ১. খরীপায জনয লম ভস্ত তপ থাকা অফযক তায আরভ। 
২. অদারত (নযাযাণতা)। ৩. ক্ষদ্ধারন্তয লমাগযতা।’   

আভাভুর াযাভাআন আভাভ জুাআনী অ-ারপই যক্ষভাহুল্লা ফররন, 

إّن عقد اإلمامة ىو اختيار أىل احلّل والعقد... وىم األفاضل ادلستقّلون الذين حّنكتهم التجارب 
 .وىّذبتهم ادلذاىب وعرفوا الصفات ادلرعّية فيمن يناط بو أمر الرعّية

‘খরীপা ক্ষনধপাযণ রফ অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয ক্ষনফপাচরনয ভাধযরভ। 
অয অরুর াক্ষল্ল ার অকদ ররন, ‘ল কর লমাগয  লেষ্ঠ ফযক্ষিফগপ, 
মাযা নানা ক্ষবজ্ঞতা িাযা ক্ষযক্ক, নানা থ  ভত ম্পরকপ মাঁরদয যররছ 
ক্ষফস্তয ক্ষবজ্ঞতা এফং ক্ষযচারনা ক্ষফলক ঐ ভস্ত গুণাফরী ম্পরকপ মাযা 
জ্ঞাত, মায ভাধযরভ লকান ফযক্ষি জনগণরক ক্ষযচারনা কযরত িভ ।’  

অল্লাভা আফরন ভুপরর ােরী য. ফররন, 

 .والبد من بيعة أىل احلل والعقد من العلماء و وجوه الناس

‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ থপাৎ ঈরাভা  দাক্ষত্বীর ফযক্ষিফরগপয 
ফাঅত গ্রণ অফযক।’  

                                                           

অ যহুর কাফীয

ক্ষগাছুর ঈভাভ, ৃষ্ঠা:৮২

াযহুর ভুকরন,   :১০, ৃষ্ঠা:৮



 

 

 

‘অর ভাঈূাতুর ক্ষপকক্ষযাতুর কুরক্ষতযা’ এয ভরধয অরুর াক্ষল্ল ার 
অকরদয ংজ্ঞা লদা ররছ এবারফ, 

أىل الشوكة من العلماء والرؤساء و وجوه الناس، الذين ػلصل هبم مقصود الوالية، وىو القدرة 
 .والتمكُت

‘প্রবাফারী ঈরাভা, লনতৃফগপ  ভারজয দাক্ষত্বীর ফযক্ষিগণ, মারদয 
ভাধযরভ ক্ষফরাারতয ঈরেয থপাৎ ক্ষি  িভতা ক্ষজপত রফ।’  

ঈরযাি দরীরভূরয অররারক ূণপরূর স্পষ্ট রে, অরুর াক্ষল্ল ার 
অকদ ররন ঈম্মায প্রবাফারী ক্ষফচিণ অররভগণ  ক্ষিধয দাক্ষত্বীর 
অক্ষভযগণ। 

অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয লমাগয ায জনয তপ 

অর-অকাভু ুরতাক্ষনযা অল্লাভা ভাাযদী য. ‘অরুর াক্ষল্ল ার 
অকরদয’ লমাগয ায জনয ক্ষতনক্ষি তপ ফণপনা করযরছন, 

فأما أىل االختيار فالشروط ادلعتربة فيهم ثالثة: أحدىا العدالة اجلامعة لشروطها والثاين العلم الذي 
يتوصل بو إىل معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط ادلعتربة فيها. والثالث الرأي واحلكمة 

 . قوم وأعرفادلؤداين إىل اختيار من ىو لإلمامة أصلح وبتدبَت ادلصاحل أ

‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদ’য জনয গ্রণরমাগয তপ ক্ষতনক্ষি 

১. তায অদারত (নযাযাণতা) ক্ষঠক থাকরত রফ। অদাররতয 
(নযাযাণতায) তপভূ াা লমরত রফ। থপাৎ অদারত 
(নযাযাণতা) প্রভাক্ষণত ায জনয অররভগণ লম তপভূ ফণপনা 
করযরছন তা তায ভারঝ ক্ষফদযভান থাকরত রফ।  

                                                           

অর ভাঈুাতুর ক্ষপকক্ষযাতুর কুরক্ষতযা,   :৮, ৃষ্ঠা:১৩৮



 

 

 

২. এতিুকু জ্ঞান ফযআ থাকরত রফ মায ভাধযরভ ল ফুঝরত ারয, 
ক্ষখরাপরতয গ্রণরমাগয তপগুররায ঈয ক্ষবক্ষত্ত করয লক ক্ষখরাপরতয দাক্ষত্ব 
গ্ররণয ঈমুি। 

৩. ক্ষদ্ধান্ত প্রদারনয লমাগযতা  প্রজ্ঞা, মায ভাধযরভ ল এভন কাঈরক 
ক্ষনধপাযণ কযরত িভ রফ, ক্ষমক্ষন ক্ষখরাপরতয ক্ষধক ঈমুি এফং ঈম্মায 
করযাণ াধরন ক্ষধক লমাগয  ক্ষবজ্ঞ।   

খরীপা ক্ষনধপাযরণয জনয কতজরনয অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয ম্মক্ষত 
অফযক 

ক্ষখরাপত ফাস্তফারনয জনয খরীপা ক্ষনফপাচরনয লিরত্র কতজরনয ‘অরুর 
াক্ষল্ল ার অকরদয’ ম্মক্ষত  ফাঅত অফযক, এ ফযাারয ঈম্মায 
ভারঝ ভতক্ষফরযাধ যররছ। ক্ষখরাপরত যারদায মুরগ এ ফযাারয াাফার 
লকযাভ লথরক ক্ষতনক্ষি ভতাভত াা মা:  

১. ুরযা ঈম্মায ঐকযভত অফযক । 

২. কর ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ঐকযভত অফযক। 

৩. জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ঐকযভত অফযক। 

ুরযা ঈম্মায ঐকযভত অফযক 

াাফারদয ভরধয রনরকয ভত ক্ষছর, খরীপা ক্ষনধপাযরণয জনয কর 
ভুক্ষররভয একক্ষত্রত র লকান একজনরক খরীপা ক্ষনধপাযণ কযরত রফ। 
অল্লাভা আফরন খাররদুন য. অরী যাক্ষম. এয ফাঅরতয অররাচনা কযরত 
ক্ষগর ক্ষররখরছন, 

                                                           

অর-অকাভু ুরতাক্ষনযা,   :১,ৃষ্ঠা:৮



 

 

 

ر و أسامة بن زيد ومنهم من توقف حىت غلتمع الناس و يتفقوا على إمام كسعد و سعيد و ابن عم
و ادلغَتة بن شعبة و عبد هللا بن سالم و قدامة بن مظعون و أىب سعيد اخلدري و كعب بن مالك و 

النعمان بن بشَت و حسان بن اثبت و مسلمة بن سللد و فضالة بن عبيد و أمثاذلم من أكابر 
 .الصحابة

‘াাফারদয ভরধয রনরক ফাঅত প্রদান লথরক ক্ষফযত ক্ষছররন, মারত কর 
ভুক্ষরভ একক্ষত্রত র লকান একজন খরীপায ফযাারয ঐকযভত লালণ 
করযন। লমভন াদ, াীদ, আফরন ভয, ঈাভা ক্ষফন মারদ, ভুগীযা ক্ষফন 
শুফা, অবু্দল্লা ক্ষফন ারাভ, কুদাভা ক্ষফন ভামঈন, অফু াইদ খুদযী, কাফ 
ক্ষফন ভাররক, নুভান ক্ষফন ফীয, াান ক্ষফন ছারফত, ভারাভা ক্ষফন ভুখাল্লাদ, 
পুজারা ক্ষফন ঈফারদ যাক্ষম.  নযানয ফড় ফড় াাফাগণ।’   

প্রখযাত াাফী আফরন ভয যাক্ষম. এয ভত এিাআ ক্ষছর। আফরন াদ য. 
ফণপনা করযন, 

وعن ميمون قال :دس معاوية عمرو بن العاص وىو يريد أن يعلم ما ُب نفس ابن عمر، فقال: اي 
وابن أمَت ادلؤمنُت،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -صاحب رسول هللا  أاب عبد الرضبن! ما ؽلنعك أن زبرج فنبايعك، وأنت

وأنت أحق الناس هبذا األمر .فقال: قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول؟ قال: نعم، إال نفر يسَت 
 .قال: لو مل يبق إال ثالثة أعالج هبجر مل يكن يل فيها حاجة

‘ভাআভুন লথরক ফক্ষণপত, ক্ষতক্ষন ফররন, ভুঅক্ষফা যাক্ষম. আফরন ভয যাক্ষম. এয 
আো জানায জনয অভয আফনুর অ যাক্ষম. লক াঠাররন। আফনুর অ: ল 
অফু অবু্দয যভান! লকন অক্ষন গৃ লথরক লফয রেন না? অভযা 
অনায কারছ ফাঅত লদফ। অক্ষন রেন অল্লা তাঅরায যাূররয 
াাফী, অভীরুর ভুক্ষভনীরনয ুত্র। ুতযাং ক্ষখরাপরতয ফযাারয অক্ষনআ 
ফরচর ঈমুি। আফরন ঈভয: অক্ষন মা ফরররন ল ফযাারয ক্ষক কর 
                                                           

ভুকাোভাতু আফরন খাররদুন,   :১, ৃষ্ঠা:১১১



 

 

 

ভানুল একভত লালণ করযরছন? আফনুর অ: যাঁ! তরফ াভানয ক্ষকছু ভানুল 
ফযতীত। আফরন ঈভয: মক্ষদ শুধু ভাত্র ক্ষতনজন লগঁর লরাক দূরয থারক 
তারর অভায এআ ক্ষজক্ষনরয লকান প্ররাজন লনআ।’   

আভাভ আফনুর অছীয য. ফণপনা করযন, 

ا بسعد بن أيب وقاص فقال علي : ابيْع . فقال : ال حىت يبايَع الناُس ، وهللا ما عليك مٍت وجاؤو 
 . أبس . فقال : خلوا سبيلو. وجاؤوا اببن عمر فقالوا : ابيْع . قال : ال، حىت يبايع الناسُ 

‘তাযা া‘দ ক্ষফন অক্ষফ াক্কা যাক্ষম. এয কারছ এররন। অরী যাক্ষম. 
ফরররন, ফাঅত ক্ষদন। ক্ষতক্ষন ফরররন, না মতিণ না ভানুরলযা ফাঅত 
লদ। অল্লায থ! অভায ি লথরক লকান অক্ষত্ত লনআ। অরী যাক্ষম. 
ফরররন তায থ লছরড় দা। তাযা আফরন ঈভরযয কারছ এররন তাঁযা 
ফরররন, ফাঅত ক্ষদন। ক্ষতক্ষন ফরররন, না, মতিণ না ভানুরলযা ফাঅত 
লদ।’   

আভাভ ক্ষাফুেীন য. ঈরল্লখ করযন, ভুক্ষরভ ক্ষফন ঈকফা যাক্ষম. দুভাতুর 
জান্দাররয ক্ষধফাী াাফী  তাক্ষফীগণরক ভুঅক্ষফা যাক্ষম. এয ফাঅত 
লদায অফান কযররন; ক্ষকন্তু তাযা স্বীকৃক্ষত জানার। এ খফয অরী 
যাক্ষম. এয কারছ লৌঁছরর ক্ষতক্ষন াাফী ভাক্ষরক ক্ষফন কাফ অর-াভাজাক্ষনরক 
াঠাররন।  

আভাভ ক্ষাফুেীন য. ক্ষররখন, 
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اً يدعو أىل دومة اجلندل إىل بيعة علي، فأبوا وقالوا: ال نبايع حىت غلتمع الناس على وقام مالك أايم
 . إمام، فانصرف عنهم وتركهم

‘ভাক্ষরক দুভাতুর জান্দাররয ক্ষধফাীরদযরক অক্ষর যাক্ষম. এয ারত ফাঅত 
লদায অফান কযায জনয ক্ষকছুক্ষদন লখারন ফস্থান কযররন। তাযা 
স্বীকৃক্ষত জানার এফং ফরর, অভযা ততিণ মপন্ত ফাঅত লদফ না, 
মতিণ না কর ভানুল লকান একজন আভারভয ফযাারয একভত লালণ 
করযন। ক্ষতক্ষন তারদয লথরক চরর এররন  তারদযরক তারদয ফস্থা লছরড় 
ক্ষদররন।’   

দুভাতুর জান্দাররয াাফী  তাক্ষফীগণ অরী যাক্ষম. লক ফাঅত ক্ষদরত 
স্বীকৃক্ষত জাক্ষনরক্ষছররন। থচ জভহুয াাফাগণ তারক ফাঅত 
ক্ষদরক্ষছররন। 

আভাভরদয ভরধয মাযা ঈরযাি ভত ফযি করযরছন 

এ ভতক্ষি অরু ুন্না ার জাভারতয আভাভ অভদ ক্ষফন াের য. 
লথরক ফক্ষণপত দুক্ষি ভরতয একক্ষি। আভাভ অভদ য. লক ক্ষনরম্মাি াদী 
ম্পরকপ ক্ষজজ্ঞাা কযা রক্ষছর, 

 . من مات وليس لو إمام مات ميتة جاىلية

‘লম এভন ফস্থা ভৃতুযফযণ কযর লম, তায লকান আভাভ (খরীপা) লনআ, ল 
জাক্ষক্ষরযারতয ভযণ ভযর।’ 

এয ঈত্তরয ক্ষতক্ষন ফরররন, 

 . يقول: ىذا إمام. فهذا معناه أتدري ما اإلمام؟ اإلمام الذي غلمع عليو ادلسلمون، كلهم

                                                           

-লনাাতুর অযফ পী-পনূক্ষনর অদাফ,   :১,ৃষ্ঠা:৩৬৯



 

 

 

‘তুক্ষভ ক্ষক জান, আভাভ (খরীপা) িাযা ঈরেয ক্ষক? আভাভ ররন ক্ষতক্ষন, মায 
ফযাারয কর ভুক্ষরভ একভত লালণ কযরফন এফং কররআ ফররফন 
ক্ষতক্ষনআ আভাভ, এিাআ রে আভারভয থপ।’  

আভাভ অভদ য. খরীপায অনুগতয অফযক ায জনয তপ করযরছন, 
এভন লকঈ খরীপা রত রফ, মারক কর ভুক্ষরভ লভরন ক্ষনররছন। 

াখুর আরাভ আফরন তাআক্ষভা য. আভাভ অভদ য. এয ঈরযাি 
ভাজাফক্ষি ফণপনা করযন, 

وذلذا قال أضبد ُب رسالة عبدوس بن مالك العطار )أصول السنة عندان التمسك دبا كان عليو 
 . أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ...إىل أن قال: ومن ويل اخلالفة فأصبع عليو الناس، ورضوا بو

‘এ কাযরণআ অফদু ক্ষফন ভাক্ষরক অর-অত্তারযয প্রক্ষত লপ্রক্ষযত ক্ষচক্ষঠরত আভাভ 
অভদ য. ফররন ‘অভারদয ক্ষনকি ুন্নায ভূরনীক্ষত র, াাফার লকযাভ 
লম ফস্থায ঈয ক্ষছররন তা অঁকরড় থাকা’ একিু াভরন ক্ষগর ক্ষতক্ষন ফররন 
‘লম ফযক্ষি ক্ষখরাপরতয দাক্ষত্ব গ্রণ কযরফন তঃয জনাধাযণ তায 
ফযাারয একভত লালণ কযরফন  ন্তুষ্ট রফন।’   

আভাভ রাক্ষরকা য. অভদ য. লথরক ফণপনা করযন, 

ومن خرج على إمام ادلسلمُت وقد كان الناس اجتمعوا عليو وأقروا لو ابخلالفة أبي وجو كان ابلرضا 
 . أو ابلغلبة فقد شق ىذا اخلارج عصا ادلسلمُت

‘লম ফযক্ষি ভুক্ষরভরদয এভন আভারভয ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্র ধযরফ, লম আভারভয 
ফযাারয জনাধাযণ একভত লালণ করযরছ এফং মায ক্ষখরাপতরক করর 
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লভরন ক্ষনররছ, চাআ ন্তুক্ষষ্টক্ষচরত্ত ফা তায প্রবাফারী র মাায কাযরন, 
তারর এআ ক্ষফররাী ভুক্ষরভরদয ঐকযরক লবরঙ্গ লপরর।’  

ক্ষতক্ষন অরযা ফণপনা করযন, 

ُت الرب والفاجر ، ومن ويل اخلالفة فاجتمع الناس عليو ورضوا والسمع والطاعة لألئمة وأمَت ادلؤمن
 . بو

‘খরীপা  অক্ষভরুর ভুক্ষভনীনরদয কথা েফণ  অনুগতয অফযক চাআ ক্ষতক্ষন 
লনককায লান ফা গুনাগায লান এফং ঐ ফযক্ষিয েফণ  অনুগতয 
অফযক, ক্ষমক্ষন ক্ষখরাপরতয দাক্ষত্ব গ্রণ কযায য কর ভানুল তায 
ফযাারয একভত  ন্তুষ্ট র ক্ষগররছন।’   

ঈরযাি ফণপনারত আভাভ অভদ য. ঈরল্লখ করযরছন, লকান আভাভ 
তখনআ যী আভাভ ফা খরীপা ায কদায রফন, মখন জনগণ তারক 
লভরন ক্ষনরফ। াদীরয প্রখযাত আভাভরদয একজন অরী আফনুর ভাক্ষদনী য. 
একআ তপ ফযি করযরছন: 

ورضاىم ، ال ػلل ألحد يؤمن اب واليوم اآلخر أن يبيت ليلة إال ومن ويل اخلالفة إبصباع الناس 
 . وعليو إمام ، برا كان أو فاجرا فهو أمَت ادلؤمنُت

‘লম ফযক্ষি কর ভানুরলয ঐকযভরত  ন্তুক্ষষ্টরত ক্ষখরাপরতয দাক্ষত্ব গ্রণ 
কযরফন ক্ষতক্ষনআ অক্ষভরুর ভুক্ষভনীন ফরর ক্ষফরফক্ষচত রফন। অল্লা তাঅরা  
যকারর ক্ষফশ্বাী লকান ফযক্ষিয জনয তাঁরক আভাভ ক্ষারফ গ্রণ কযা ফযতীত 
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এক যাত ক্ষতফাক্ষত কযা বফধ রফ না চাআ ক্ষতক্ষন লনককায লান ফা 
ফদকায লান।’   

অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয কররয ঐকযভত অফযক 

াাফার লকযারভয য একক্ষি জাভারতয ভাজাফ র, লকান ফযক্ষি 
খরীপা ক্ষনধপাক্ষযত ায জনয কর ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ 
ফাঅত প্রদান অফযক। 

আভাভ আফরন খারদুন য. ফণপনা করযন, 

و رأى اآلخرون أن بيعتو مل تنعقد الفًتاق الصحابة أىل احلل و العقد ابآلفاق و مل ػلصر إال قليل 
القليل و ال تكون البيعة إال ابتفاق أىل احلل و العقد و ال تلزم بعقد من توالىا من غَتىم أو من 

منهم و إن ادلسلمُت حينئذ فوضى فيطالبون أواًل بدم عثمان ٍب غلتمعون على إمام وذىب إىل ىذا 
معاوية و عمرو بن العاص و أم ادلؤمنُت عائشة و الزبَت و ابنو عبد هللا و طلحة و ابنو دمحم و سعد 

 و سعيد و النعمان بن بشَت و معاوية بن خديج

‘ক্ষকছু লরারকয ভত ক্ষছর, অরী যাক্ষম. এয ফাঅতগ্রণ গৃীত ক্ষন। কাযণ 
াাফারদয ভরধয মাযা ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ ক্ষছররন, তাযা ক্ষছররন 
ক্ষফক্ষবন্ন স্থারন। তারদয ভরধয ল্পংখযকআ একক্ষত্রত রক্ষছররন। অয 
‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ঐকযভত ছাড়া ফাঅত রত ারয না। 
তাযা ছাড়া নয লকঈ খরীপা ক্ষনধপাযণ কযরর ফা তারদয ভরধযআ ল্পংখযক 
কাঈরক ক্ষনধপাযণ করয লপররর লিা ফপভানয রফ না। ভুক্ষরভযা তখন 
ক্ষছররন ক্ষিধাগ্রস্ত। তারদয দাক্ষফ ক্ষছর, প্রথরভ ঈভান তযায ফদরা ক্ষনরত রফ, 
তাযয ভুক্ষরভযা লকান একজন আভারভয ফযাারয একভত রফন। অয 
এআ ভতক্ষি ক্ষছর ভুঅক্ষফা, অভয ক্ষফন অ, ঈমু্মর ভুক্ষভনীন অরা, 
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জুফারয, তাঁয ুত্র অবু্দল্লা, তারা, তায ুত্র লভাাম্মদ, াদ, াীদ, 
নুভান ক্ষফন ফীয, ভুঅক্ষফা ক্ষফন খাদীজ যাক্ষম. প্রভুরখয।’   

এক্ষি র আভাভ অভদ লথরক ফক্ষণপত ক্ষিতী ভত। অল্লাভা অফু আারা 
য. ােরী ভাজারফয নযানয রনক পকী এ ভত গ্রণ করযরছন। 
আাক ক্ষফন আফযাীভ ফণপনা করযন, আভাভ অভদ য. ফরররছন, 

 . اإلمام الذي غلتمع قول أىل احلل والعقد عليو

‘আভাভ ররন, মায ফযাারয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ একভত লালণ 
করযরছন।’   

কাজী অফু আা‘রা য. ফররন, 

 . ظاىر كالم أضبد هنع هللا يضر أهنا ال تنعقد إال جبماعتهم

‘আভাভ অভদ য. এয ফাক্ষযক ফিফয এিাআ লফাঝা লম, কর ‘অরুর 
াক্ষল্ল ার অকরদয’ ঐকযভত ছাড়া ক্ষখরাপত ংঘক্ষিত রফ না।’   

জভহুয অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয ঐকযভত অফযক 

আফরন খারদুন য. ফণপনা করযন, 

ا بيعة علي و أما واقعة علي فإن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفًتقُت ُب األمصار فلم يشهدو 
 . الذين شهدوا فمنهم من ابيع و منهم من توقف حىت غلتمع الناس و يتفقوا على إمام
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‘অয অরী যাক্ষম. এয ফযাাযিা রে, ঈভান যাক্ষম. ক্ষনত ায ভ 
ভুক্ষরভযা ক্ষফক্ষবন্ন রযয ক্ষধফাী ক্ষছর। পরর তাযা (করর) অরী যাক্ষম. 
এয ফাঅরত ং ক্ষনরত ারযনক্ষন। মাযা ংগ্রণ করযক্ষছররন তারদয 
রনরক ফাঅত ক্ষদররছন অয রনরক রিা করযরছন, মারত কর 
ভুক্ষরভ একক্ষত্রত র লকান একজন খরীপায ফযাারয ঐকযভত লালণ 
করযন।’  

অয াাফীরদয ভরধয মাযা অরী যাক্ষম. এয ফাঅরত ংগ্রণ করযক্ষছররন 
 ফাঅত প্রদান করযক্ষছররন তারদয ংখযা ক্ষছর রনক লফক্ষ। ারখ 
আাআা ক্ষফন অক্ষফর খারয অর-আভযানী য. ফণপনা করযন, 

قد ثبتت بيعة علي وإمامتو بيعة اجلمهور من الصحابة قبل ذلك، وانقادوا لو وصارت لو الشوكة 
 . بطاعتهم لو

‘অরী যাক্ষম. এয ফাঅত  ক্ষখরাপত াফযস্ত ররছ, ফায অরগ জভহুয 
াাফার লকযারভয ফাঅত প্রদারনয ভাধযরভ। তাঁযা তাঁয অনুগতয স্বীকায 
করযক্ষছররন এফং তারদয অনুগরতযয িাযাআ তায প্রবাফ প্রক্ষতক্ষষ্ঠত 
রক্ষছর।’   

অল্লাভা আফরন তাআক্ষভা য. ফররন,  

وعلي ابيعو أىل الشوكة وإن كانوا مل غلتمعوا عليو كما اجتمعوا على من قبلو لكن ال ريب أنو كان 
 . ص على أن خالفتو خالفة نبوةلو سلطان وقوة دببايعة أىل الشوكة لو وقد دل الن

                                                           

তাক্ষযরখ আফরন খাররদুন,   :১, ৃষ্ঠা:১১১

অর-আরন্তায ক্ষপয যক্ষে অরার-ভুতাক্ষজরাক্ষতর কদক্ষযযা,   :৩,ৃষ্ঠা:৯০



 

 

 

‘অরী যাক্ষম. লক প্রবাফারী লরাকজন ফাঅত প্রদান করযক্ষছররন। মক্ষদ 
ূরফপয খরীপারদয ভত তায ফযাারয কররআ ঐকযভত লালণ করযনক্ষন, 
ক্ষকন্তু ক্ষনঃরন্দর প্রবাফারী লরাকরদয ফাঅত প্রদারনয পররআ তাঁয ক্ষি 
 িভতা প্রক্ষতক্ষষ্ঠত রক্ষছর। অয যী ফণপনা প্রভাণ করয, তাঁয 
ক্ষখরাপত ক্ষছর ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা।’   

ঈরযয প্রভাণ লথরক স্পষ্ট , অরী যাক্ষম. লক কর ‘অরুর াক্ষল্ল ার 
অকদ’ ফাঅত প্রদান না কযরর জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ 
ফাঅত প্রদান করযক্ষছররন। অয এয ভাধযরভআ ক্ষতক্ষন খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত 
রক্ষছররন। 

ুতযাং কর ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ তারক ফাঅত না লদা 
রে লম ভস্ত াাফাগণ তারক খরীপা ক্ষারফ গ্রণ করযক্ষছররন, তাযা 
এআ ক্ষবক্ষত্তরতআ গ্রণ করযক্ষছররন লম, তারক জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার 
অকদ’ ফাঅত ক্ষদররছন। ুতযাং এ লথরক প্রতীভান , ক্ষধকাং 
াাফায ভত ক্ষছর, জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ কাঈরক খরীপা 
ক্ষররফ ক্ষনধপাযণ কযররআ ক্ষতক্ষন ভুক্ষরভরদয খরীপা ক্ষারফ স্বীকৃত রফন। 
কররয ঐকযভত অফযক ন।  

ঈরযাি ক্ষতনক্ষি ভত ফযতীত াপী ভাজারফয রনক অররভরদয ভত রে 
‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ভরধয মারদয একক্ষত্রত ায ুরমাগ 
যররছ তারদয ঐকযভত অফযক। াপী ভাজারফয ক্ষধকাং পকী এআ 
ভত ফযি করযরছন। আভাভ নফফী য. ফররন, 

 . العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم

                                                           

ক্ষভনাজু ুন্না,   :৮, ৃষ্ঠা:৩১৬



 

 

 

‘ঈরাভা, ঈভাযা  লনতৃস্থানী ফযক্ষিফগপ, মারদয রজ একক্ষত্রত া ম্ভফ 
।’   

ক্ষতক্ষন অরযা ফররন, 

اء على أنو ال يشًتط لصحتها مبايعة كل الناس وال كل أىل احلل والعقد، أما البيعة فقد اتفق العلم
 . وإظلا يشًتط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس

‘খরীপায ফাঅত গ্ররণয ফযাারয অররভগণ একভত লালণ করযরছন লম, 
তা ী ায জনয কর ভানুরলয ফাঅত গ্রণ তপ ন। এভনক্ষক 
প্ররতযক ‘অরুর াক্ষল্ল অকরদয’ ফাঅত গ্রণ তপ ন; ফযং ঈরাভা, 
ঈভাযা  লনতৃস্থানী ফযক্ষিফরগপয ভরধয মারদয রজ একক্ষত্রত া ম্ভফ 
 তারদয ফাঅত-গ্রণ তপ।’   

অল্লাভা অভদ ক্ষফন অবু্দল্লা অর-করকরন্দী য. ঈরযাি ক্ষবভত 
ঈরল্লখ করয ফররন, 

 . نا الشافعيوىو األصح عند أصحاب

‘অয অভারদয াপী অররভরদয ক্ষনকি এিাআ ফপাক্ষধক ক্ষফশুদ্ধভত ফরর 
ধতপফয।’   

াপী ভাজারফয কায কায ভরত ৪০ জন ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ 
এয ফাঅত অফযক। এ ছাড়া লকঈ লকঈ ফরররছন ৫জন, ৪জন, ৩জন, 
২জন, ১জন রর খরীপা ক্ষনধপাযণ গ্রণরমাগয রফ। 
                                                           

লদখুন, লনাাতুর ভুতাজ

লদখুন, যর ভুক্ষরভ ক্ষরন-নফফী

লদখুন, ভাাক্ষছরুর আনাপা পী ভাঅক্ষরক্ষভর ক্ষখরাপ,   :১,ৃষ্ঠা:৪৪



 

 

 

অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয ংখযায ফযাারয ী  গ্রণরমাগয ভত 

ঈরযাি ভতভূরয ভরধয গ্রণরমাগয ভত রে: 

খরীপা ক্ষনধপাযরণয জনয জভহুয ‘‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’’ ম্মক্ষত 
অফযক। অয এক্ষি করকক্ষি কাযরণ: 

এক. 

এ ভতক্ষি যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লারভয ুন্নায ারথ 
াভঞ্জযূণপ। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ ফরররছন, 

من أراد منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وىو من االثنُت أبعد{ 
 – 9219، والنسائي ُب السنن الكربى: 177، 114]حديث صحيح، رواه أضبد ُب ادلسند: 
 ، وأسانيدعلا صحيحة .9221

‘লতাভারদয ভরধয লম জান্নারত অফাস্থর রারবয অা করয, ল লমন 
জাভাতরক অকরড় ধরয। লকননা তান একজরনয ারথ। দুজন লথরক ল 
রিাকৃত দূরয থারক।’   

এ াদীরয ভরধয একাকী চররত ক্ষনরলধ কযা ররছ, কাযণ এয পরর 
তান ুরমাগ গ্রণ কযায লচষ্টা করয। যাূর . ফাআরক ভুক্ষরভ 
জাভারতয ারথ থাকরত ক্ষনরদপ ক্ষদররছন। অয ১/২ জন মক্ষদ লকান 
ফযাারয ক্ষিভত লালণ করয ক্ষনক্ষিত এয পরর জাভাত ক্ষফনষ্টরফ না। অয 
ক্ষখরাপত লতা এভন একক্ষি ফযাায মায ারথ মৃ্পি ুরযা ঈম্মা, মা ুরযা 
ঈম্মায লমৌথ একক্ষি ফযাায। ুতযাং ক্ষখরাপরতয প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ক্ষনধপাযরণয 
লিরত্র এআ াদী অয লফক্ষ প্ররমাজয।  

                                                           

ভুনারদ অভদ, নাাী, নদ ী



 

 

 

দুআ. 

চায খরীপায ভরধয আখক্ষতায ফা ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ক্ষনধপাযরণয 
ভাধযরভ লম দুজন খরীপা ক্ষারফ ক্ষনমুি ররছন থপাৎ অফু ফকয  অরী 
যাক্ষম., তাঁযা ররছন জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ক্ষনধপাযরণয 
ভাধযরভ। অফু ফকয যাক্ষম. লক খরীপা ক্ষনধপাযরণয ভ াাফী াদ ক্ষফন 
ঈফাদা যাক্ষম. ক্ষিভত লালণ করযক্ষছররন। অরী যাক্ষম. লক খরীপা 
ক্ষনফপাচনকারর ভুঅক্ষফা যাক্ষম.  অরযা রনরক ক্ষিভত লালণ করযক্ষছররন। 

ক্ষতন. 

খরীপা ক্ষনধপাযরণয জনয াাফার লকযাভ লথরক আজভা িাযা প্রক্ষতক্ষষ্ঠত লম 
তপক্ষি াা মা তা রে, খরীপা ক্ষনধপাযরণয লিরত্র ভুক্ষরভরদয ারথ 
যাভপ কযরত রফ এফং তারদয ন্তুক্ষষ্ট  ম্মক্ষত অফযক। 

আফরন অব্বা যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত অরছ, একক্ষদন অবু্দয যভান আফরন 
অঈপ যাক্ষম. ভয যাক্ষম. লক একজরনয ফযাারয ফরক্ষছররন, লম ফরররছ, 
‘ভয যাক্ষম. ভৃতুযফযণ কযরর ল ভুকরক ফাঅত লদরফ অল্লায থ! 
অফু ফকরযয ফাঅরত ক্ষক লকান অকক্ষিকতা ক্ষছর?’  

এিা শুরন ভয যাক্ষম. লযরগ লগররন অয ফরররন, 

رُُىْم َىُؤاَلِء الَِّذيَن يُرِيُدوَن أْن يـَْغِصُبوُىمْ  ُ َلَقاِئٌم اْلَعِشيََّة ُب النَّاِس َفُمَحذِّ  . أُُموَرُىمْ  ِإيّنِ إْن َشاَء اَّللَّ

‘আনাঅল্লা অক্ষভ ন্ধযায ভ ভানুলরদয াভরন দাঁড়াফ। অয ঐ ভস্ত 
ফযক্ষিরদয ফযাারয তকপ কযফ, মাযা ভানুলরদয লথরক তারদয ক্ষধকায যণ 
কযরত চা।’ 

তঃয ভয যাক্ষম. াাফার লকযারভয াভরন ক্ষনজ খুৎফারত ঐ ভস্ত 
ফযক্ষিরদয অররাচনা কযররন। এক মপার ক্ষতক্ষন ফরররন: 



 

 

 

 . وال الذي ابيعو تغرة أن يقتالأال من ابيع رجاًل عن غَت مشورة من ادلسلمُت فال يتابع ىو 

‘াফধান! ভুক্ষরভরদয ারথ যাভপ কযা ফযতীত লম ফযক্ষি কাঈরক ফাঅত 
প্রদান করয তায নুযণ কযা মারফ না এফং ল মায ফাঅত গ্রণ 
করযরছ তায নুযণ কযা মারফ না; মারত এরত করয ঈবরয ভৃতুয লিরক 
অনা না ।’ 

আফরন াজায অকারাক্ষন য. ফররন, 

قلت والذي يظهر من سياق القصة أّن إنكار عمر إظّلا ىو على من أراد مبايعة شخص على غَت 
 . مشورة من ادلسلمُت

‘অভায কথা র, ঘিনায ধযণ লথরক মা স্পষ্টষ্ট : ভয যাক্ষম. ঐ ফযক্ষিয 
ক্ষফরযাক্ষধতা কযায কাযণ রে, ভুক্ষরভরদয ারথ যাভপ কযা ফযতীত লকঈ 
কাঈরক ফাঅত লদায আো লালণ করযক্ষছর।’   

ভয যাক্ষম. ঈরযাি ভত ফযি করযন ভক্ষজরদ, াাফার লকযারভয 
জাভারতয াভরন। অয াাফার লকযাভ লকঈ তাঁয কথায ক্ষফরযাক্ষধতা 
করযনক্ষন; ফযং করর ফযণ করয ক্ষনররছন।  

এ লথরক স্পষ্ট , খরীপা ক্ষনধপাযরণয লিরত্র ভুক্ষরভরদয ন্তুক্ষষ্ট তপ। এিা 
াাফার লকযারভয আজভা লথরক প্রভাক্ষণত।  

ঈভান যাক্ষম. এয াাদারতয য লরারকযা মখন অরী যাক্ষম. এয কারছ 
ফাঅত লদায জনয ক্ষড়াীক্ষড় কযরত রাগর তখন ক্ষতক্ষন ফরররন, 

ال تفعلوا فاين أكون وزيرا خَت من أن أكون أمَتا فقالوا ال وهللا ما ضلن بفاعلُت حىت نبايعك قال 
 . ن خفيا وال تكون إىل عن رضا ادلسلمُتففي ادلسجد فان بيعيت ال تكو 

                                                           

পাতহুরফাযী,   :১২, ৃষ্ঠা:১৫৪



 

 

 

‘না! লতাভযা তা কয না। লকননা, অক্ষভ লতাভারদয অভীয ায লচর 
(মীয) াামযকাযী ারকআ ছন্দ কক্ষয। লরারকযা ফরর, না অল্লায 
থ অভযা অনায কারছ ফাঅত লদা ছাড়া লকান ক্ষকছুরতআ প্রস্তুত 
নআ। ক্ষতক্ষন ফরররন, তারর ফাঅত ংঘক্ষিত কযরত রফ ভক্ষজরদ। 
লকননা, অভায ফাঅত লগারন এফং ভুক্ষরভরদয ন্তুক্ষষ্ট ফযতীত রত ারয 
না।’   

জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ মক্ষদ কাঈরক খরীপা ক্ষনধপাযণ করযন 
তারর তায ফযাারয ঈম্মা ন্তুষ্ট ফরর প্রভাক্ষণত রফ। কাযণ ‘অরুর াক্ষল্ল 
ার অকদ’ তাযাআ, মাযা জনগরণয প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব করযন। 

যাঁ, তরফ ভুক্ষরভরদয ল্প ক্ষকছু ফযক্ষিয ক্ষবন্নভত এখারন ধতপফয রফ না। 
কাযণ এিা লখারাপার যারদায মুরগ ক্ষফদযভান ক্ষছর। 

চায. 

ঈম্মায ভুাক্ষক্কক অররভগণ এ ভতক্ষিরকআ প্রাধানয ক্ষদররছন। আভাভ অফু 
আারা য. ফররন, 

 . ال تنعقد إالَّ جبمهور أىل احَللِّ والَعْقد

‘জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ ছাড়া ক্ষখরাপত ংঘক্ষিত রফ না।’   

অল্লাভা আফরন তাআক্ষভা য. ফররন, 

ر أنَّ ُعمَر وطائفًة معو ابيعوه  وامتنع سائُر الصَّحابة عن البيعة، مل َيِصْر  -يعٍت: أاب بكر  -لو ُقدِّ
 . الُقدرة والشوكةإماًما بذلك، وإظلا صار إماًما دببايعة صبهور الصَّحابة، الذين ىم أىُل 
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‘ধরয ক্ষনন, মক্ষদ ভয যাক্ষম. এফং তাঁয ারথ কক্ষত ফযক্ষিফগপ অফু ফকয 
যাক্ষম. লক ফাঅত ক্ষদরতন, অয নয কর াাফী ক্ষফযত থাকরতন, তারর 
এয িাযা অফু ফকয যাক্ষম. খরীপা রত াযরতন না। অফু ফকয যাক্ষম. 
খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত ররছন িভতা  প্রবারফয ক্ষধকাযী জভহুয াাফারদয 
ফাঅত িাযা।’   

আভাভ জাাফী য. ফররন, 

وال ريب أن اإلصباع ادلعترب ُب اإلمامة ال يضر فيو زبلف الواحد واإلثنُت ، ولو اعترب ذلك مل تكن 
وأيضًا ُب صحة اخلالفة إال …. ٍب الواحد إذا خالف النص كان خالفو شاذاً   ....تنعقد إمامة

قال عليو السالم : ) عليكم ابجلماعة فإن يد هللا على اجلماعة ( اتفاق أىل الشوكة واجلمهور ، 
 )وقال : ) عليكم ابلسواد األعظم ، ومن شذَّ شذَّ ُب النار .

‘ক্ষনঃরন্দর ক্ষখরাপরতয লিরত্র লম আজভা ধতপফয, তারত এক-দুজরনয 
ম্মক্ষত লকান প্রবাফ লপররফ না। মক্ষদ এক-দুজরনয ভতরবদরক গ্রণ কযা 
ত তারর লকান খরীপায ক্ষখরাপতআ ংঘক্ষিত ত না। ঈযন্তু লকান 
একজন মক্ষদ যী ফণপনায ক্ষফযীত ভত ফযি করয, তারর তায এআ 
ভতক্ষফরযাধক্ষি ‘াম’  ক্ষফক্ষেন্ন ক্ষকছু) ফরর গণয রফ। ক্ষঠক এভক্ষনবারফ ক্ষখরাপত 
ী ায লিরত্র এক-দুজরনয ক্ষবন্নভত ধতপফয ন; ফযং প্রবাফারী 
লরাকরদয  জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ঐকযভতআ গ্রণরমাগয। 
যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ ফররন, ‘লতাভারদয ঈয অফযক 
র জাভারতয ারথ থাকা, লকননা অল্লা তাঅরায াাময জাভারতয ারথ 
থারক’। যাূর া.অয ফররন, ‘লতাভারদয ঈয অফযক র ফড় 
জাভারতয ারথ থাকা, লম ক্ষফক্ষেন্ন রফ ল ক্ষফক্ষেন্ন র জাান্নারভ মারফ।’   
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অল্লাভা অনায াহ্ কাশ্মীযী য. ফররন, 

ٍب اعلم أن احلديث يدل على أن العربة دبعظم صباعة ادلسلمُت، فلو ابيعو رجل واحد، أو اثنان، أو 
 . ثالثة، فإنو ال يكون إماما مامل يبايعو معظمهم، أو أىل احلل والعقد

‘লজরন যাখা অফযক, এআ াদীক্ষি প্রভাণ করয, ক রে ভুক্ষরভরদয 
ক্ষধকাংরয জাভারতয ারথ, মক্ষদ একজন, দুজন থফা ক্ষতনজন ফাঅত 
প্রদান করয, তারর এয িাযা ল খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত রফ না, মতিণ না 
তারদয ক্ষধকাং লরাক থফা ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ ফাঅত প্রদান 
করযন।’   

াচঁ. 

জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ঐকযভত ছাড়া ক্ষখরাপরতয ঈরেয 
ক্ষজপত  না। 

অভযা ূরফপ ক্ষখরাপরতয ঈরেয অররাচনা করযক্ষছ। ক্ষখরাপরতয এআ ঈরেয 
ফাস্তফান তখনআ ম্ভফ রফ, মখন জভহুরযয ম্মক্ষতক্ররভ তা ংগক্ষঠত রফ। 
ক্ষখরাপরতয ঈরেয ফাস্তফারনয জনয প্ররাজন র, ক্ষি, িভতা  
কতৃপরত্বয। অয লিা তখনআ ক্ষজপত রফ, মখন জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল 
ার অকদ’ তায ারথ একভত লালণ কযরফন। জভহুয ঈি খরীপায 
ফযাারয ম্মত না রর তা কখরনাআ ম্ভফয ন।  

অল্লাভা আফরন তাআক্ষভা য. ফররন, 

جل إماماً تثبت دبوافقة أىل الشوكة عليها ، و ال يصَت الر  -يعٌت أىل السنة  -اإلمامة عندىم  "
حىت يوافقو أىل الشوكة عليها الذين ػلصل بطاعتهم لو مقصود اإلمامة ، فإن ادلقصود من اإلمامة 
إظلا ػلصل ابلقدرة والسلطان ، فإذا ُبويع بيعة حصلت هبا القدرة والسلطان صار إماماً ... و ذلذا 
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فهو من أوىل األمر الذين قال أئمة السلف : من صار لو قدرة وسلطان يفعل هبما مقصود الوالية ، 
 .أمر هللا بطاعتهم ما مل أيمروا دبعصية هللا ، فاإلمامة ملك وسلطان

‘অরু ুন্নায কারছ ক্ষখরাপত ংঘক্ষিত , প্রবাফারীরদয ম্মক্ষতয 
ভাধযরভ। লকান ফযক্ষি ততিণ মপন্ত খরীপা রত াযরফ না, মতিণ না 
কতৃপরত্বয ক্ষধকাযীগণ তায ক্ষখরাপরতয ফযাারয ম্মক্ষত জ্ঞান কযরফন, 
মারদয অনুগরতযয ভাধযরভআ লকফর ক্ষখরাপরতয ঈরেয ক্ষজপত রত ারয। 
লকননা ক্ষখরাপরতয ঈরেয ক্ষজপত রফ ক্ষি  িভতায ভাধযরভ। মখন 
কারযা ারত এভন ফাঅত ংগক্ষঠত রফ, মায িাযা ক্ষি  প্রবাফ 
প্রক্ষতক্ষষ্ঠত  তখনআ ল আভাভ ফা খরীপা ক্ষারফ গণয রফ।  

অয এ কাযরণআ ূফপফতপী আভাভগণ ফরররছন, মক্ষদ কায এভন ক্ষি  
িভতা ক্ষজপত , মায ভাধযরভ ক্ষখরাপরতয ঈরেয ফাস্তফাক্ষত রফ, ল-আ 
ঐ ‘ঈরুর অভরযয’ ন্তবুপি, অল্লা তাঅরা মারদয অনুগতয কযায ক্ষনরদপ 
ক্ষদররছন; মতিণ না তাযা অল্লায ফাধযতায অরদ প্রদান করয। 
লভািকথা, ক্ষখরাপত রে যাজত্ব  িভতা।’   

ক্ষখরাপরতয লমাগয ায তপভূ: 

১) ভুক্ষরভ া। (স্পষ্ট’ ফণপনা) 

২) প্রাপ্তফস্ক া। (স্পষ্ট’ ফণপনা) 

৩) ুস্থ ভক্ষস্তরষ্কয ক্ষধকাযী া। (স্পষ্ট’ ফণপনা) 

৪) ুরুল া। (স্পষ্ট’ ফণপনা) 

৫) অদারত (নযাযাণতা) ক্ষঠক থাকা। (স্পষ্ট’ ফণপনা) 
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৬) স্বাধীন া, লগারাভ না া। (স্পষ্ট’ ফণপনা) 

৭) লকাযাআী া। (স্পষ্ট’ ফণপনা)  

৮) খরীপা রত ক্ষনরজআ রচষ্ট না া, লচর না লনা। (স্পষ্ট’ ফণপনা) 

৯) াযীক্ষযক  অবযন্তযীণ ঈমুিতা  ুস্থতা থাকা। (ভুজতাাদ পী) 

১০) ভুজতাক্ষদ া। (ভুখতারাপ পী)   

খরীপায দাক্ষত্বভূ: 

ক্ষখরাপরতয ১০ক্ষি দাক্ষত্ব: 

 . أحدىا : حفظ الدين على أصولو ادلستقرة وما أصبع عليو سلف األمة

এক. দীরনয কর স্থাী ভূরনীক্ষত  লমফ ভূরনীক্ষতয ফযাারয ারাপগণ 
একভত, তায ঈয দীনরক ুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত যাখা।’ 

 . ذ األحكام بُت ادلتشاجرين وقطع اخلصام بُت ادلتنازعُتوالثاين : تنفي

দুআ. ক্ষফফাদভান ফযক্ষিরদয ভারঝ অল্লা তাঅরায ক্ষফধান ফাস্তফান  
কামপকয কযা এফং দুআ রিয ঝগড়া ক্ষনযন কযা।’  

 . الثالث : ضباية البيضة والذب عن احلرمي

 ক্ষতন. আরাভী বূখরেয ক্ষনযাত্তা ক্ষনক্ষিত কযা। আজ্জত-ম্মান লপাজত 
কযা।’ 

 . والرابع : إقامة احلدود

চায. হুদুদ (অল্লায ক্ষনধপাক্ষযত াক্ষস্তভূ) ফাস্তফান কযা।’ 
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 . واخلامس : ربصُت الثغور ابلعدة ادلانعة والقوة الدافعة

াঁচ. প্রক্ষতরযাধভূরক প্রস্তুক্ষত  প্রক্ষতযিা ক্ষিয ভাধযরভ ীভান্তগুররা 
ংযিণ কযা।’ 

 . ائد اإلسالم بعد الدعوةوالسادس : جهاد من ع

ছ. দাাত লদায য মাযা আরাভ গ্ররণ স্বীকৃক্ষত জানা তারদয 
ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষজাদ কযা।’ 

 . والسابع : جباية الفيء والصدقات

াত. ক্ষজক্ষমা  জাকাত অদা কযা।’ 

قدمي والثامن : تقدير العطااي وما يستحق ُب بيت ادلال من غَت سرف وال تقتَت ودفعو ُب وقت ال ت
 . فيو وال أتخَت

অি. কাপণয  চ কযা ফযতীত ফাআতুর ভার লথরক বাতা ক্ষনধপাযণ কযা 
 অগ-য না করয ক্ষঠক ভর তা প্রদান কযা।’ 

 . التاسع : استكفاء األمناء وتقليد النصحاء

ন. ক্ষফশ্বস্ত  ক্ষতাকাক্সিীরদযরক দাক্ষরত্ব ক্ষনরাগ লদা।’ 

 . األمور وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة األمة وحراسة ادللة العاشر : أن يباشر بنفسو مشارفة

দ. গুরুত্বূণপ ফযাাযগুররারত স্বং ক্ষনরজ ঈক্ষস্থত থাকা  ফস্থা 
মপরফিণ কযা, মারত ঈম্মায ক্ষযচারনা  ক্ষভল্লারতয লপাজরতয ফযাারয 
তকপ দৃক্ষষ্ট লদা মা।’   
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খরীপায ঈয জনগরণয কভূ: 

অল্লাভা ভাাযদী য. ফররন,  

 والذي يلزم ادللك ُب حقوق االسًتعاء عليهم عشرة أشياء

 أحدىا : سبكُت الرعية من استيطان مساكنهم وادعُت

 والثاين : التخلية بينهم وبُت مساكنهم آمنُت

 والثالث : كف األذى واأليدي الغالبة عنهم

 والرابع : استعمال العدل والنصفة معهم

  ادلتنازعُت منهمواخلامس : فصل اخلصام بُت

 والسادس : ضبلهم على موجب الشرع ُب عباداُتم ومعامالُتم

 والسابع : إقامة حدود هللا تعاىل وحقوقو فيهم

 والثامن : أمن سبلهم ومسالكهم

 والتاسع : القيام دبصاحلهم ُب حفظ مياىهم وقناطرىم

 و من دين وعمل وكسب وصيانةوالعاشر : تقديرىم وترتيبهم على أقدارىم ومنازذلم فيما يتميزون ب

‘জনগরণয ১০ক্ষি ক ূণপ কযা ারকয জনয অফযক 

১. জনগরণয জনয স্থাী ফাস্থারনয ফযফস্থা করয লদা। 

২. তারদযরক তারদয ফাস্থারন ক্ষনযারদ  স্বাধীনবারফ ফফারয ফযফস্থা 
কযা।  

৩. তারদয ক্ষদরক গ্রযভান লকান ক্ষফদ ফা নযারয াতরক প্রক্ষতত 
কযা। 

৪. নযা  আনাপকাযীরদয তারদয দাক্ষত্বীর ফানারনা। 



 

 

 

৫. তারদয ভরধয ক্ষফফাদ রর তা ক্ষভিারনা। 

৬. আফাদত  ভুঅভারারত তারদযরক যী াক্ষজরফয ফযাারয ঈিুদ্ধ 
কযা। 

৭. অল্লা তাঅরায দ  ক তারদয ভারঝ প্রক্ষতষ্ঠা কযা। 

৮. তারদয চরায রথয ক্ষনযাত্তা প্রদান কযা। 

৯. ুর বতক্ষয, াক্ষন ংযিণ এ ধযরণয করযাণভূরক কাজগুররা অঞ্জাভ 
লদা। 

১০. লমাগযতা  ফস্থা নুমাী তারদযরক দীিা লদা  ক্ষযচমপা কযা। 
মারত দীন, কভপ  ঈাজপন আতযাক্ষদ লিরত্র তাযা লমাগযতা জপন করয।’   

ুন্নায অররারক ক্ষখরাপায মুগ 

ُة ِفيُكْم َما َشا َهاِج َتُكوُن النـُّبـُوَّ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ٍبَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـْ ُ َأْن َتُكوَن ٍبَّ يـَْرفـَ َء اَّللَّ
ُ َأْن يـَْرفـََعَها ٍبَّ َتُكوُن مُ  ُعَها ِإَذا َشاَء اَّللَّ ُ َأْن َتُكوَن ٍبَّ يـَْرفـَ ِة فـََتُكوُن َما َشاَء اَّللَّ وُن ْلًكا َعاضِّا فـََيكُ النـُّبـُوَّ

ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ٍبَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجرْبِيًَّة فَـَتُكوُن َما ُ َأْن َيُكوَن ٍبَّ يـَْرفـَ ُ َأْن  َما َشاَء اَّللَّ َشاَء اَّللَّ
ةِ  َهاِج النـُّبـُوَّ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَْرفـََعَها ٍبَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمنـْ  . َتُكوَن ٍبَّ يـَْرفـَ

‘লতাভারদয ভারঝ মতক্ষদন অল্লা তাঅরা আো করযন নুফুাত থাকরফ। 
ক্ষতক্ষন মখন আো কযরফন তা ঈক্ষঠ ক্ষনরফন। তঃয অরফ নুফুারতয 
অদরর ক্ষখরাপত। অল্লা তাঅরা মতক্ষদন আো কযরফন তা থাকরফ। 
তঃয মখন ঈক্ষঠর ক্ষনরত আরে কযরফন তা ঈক্ষঠর ক্ষনরফন। তঃয 
অরফ নযা ান। অল্লা তাঅরা মতক্ষদন আো করযন তা থাকরফ। 
তঃয মখন ঈক্ষঠর ক্ষনরত আো কযরফন তা ঈক্ষঠর ক্ষনরফন। তঃয 

                                                           

তাীরুন নাময



 

 

 

অরফ প্রতাারী জাক্ষররভয ান। অল্লা তাঅরা মতক্ষদন আো কযরফন 
তা থাকরফ। তঃয মখন ঈক্ষঠর ক্ষনরত আো কযরফন তা ঈক্ষঠর ক্ষনরফন। 
তঃয অরফ নুফুারতয অদরর ক্ষখরাপত।’  

ঈরযাি াদী লথরক ানফযফস্থায লম ধাযাফাক্ষকতা ফুরঝ অর- 
নুফুাত, নুফুারতয অদরর ক্ষখরাপত, নযা ান, প্রতাারী 
জাক্ষররভয ান, নুফুারতয অদরর ক্ষখরাপত। 

য াদীর এররছ, যাূর াল্লাহু অরাআক্ষ াাল্লাভ ফরররছন, 

ٍبّ يكون ُملكًا ورضبًة، ٍبّ يتكادمون عليو تكاُدم  أوُل ىذا األمِر نبوٌة ورضبٌة، ٍبَّ يكوُن خالفٌة ورضبٌة،
 . احلُُمِر، فعليُكم ابجلهاِد، وإن أفضل جهادِكم الرِّابُط، وإن أفضَل رابِطكم عسقالنُ 

‘দীরনয প্রথভ ফস্থা রে নুফুাত  যভত। তঃয ক্ষখরাপত  
যভত। তঃয াম্রাজয  যভত। তঃয লরারকযা এয জনয এরক 
রযয ঈয গাধায াররয নযা অঘাত কযরত থাকরফ। ুতযাং 
লতাভারদয ঈয অফযক রফ ক্ষজাদ কযা, ক্ষনি লতাভারদয রফপাত্তভ 
ক্ষজাদ রে ক্ষযফাত (ীভান্ত যিা কযা)। অয লতাভারদয রফপাত্তভ ক্ষযফাত 
রে, অস্কারারন (ক্ষপক্ষরস্তীরনয গাজায াশ্বপফতপী একক্ষি স্থান)।’  

এ াদী লথরক য লম ক্ষফলক্ষি স্পষ্ট  তা রে, ক্ষখরাপত অরা 
ক্ষভনাক্ষজন নুফুায য ুনযা ক্ষখরাপত অায ূরফপ ফ াম্রাজয 
ভুক্ষরভরদয জনয করযাণকয রফ না; ফযং ক্ষকছু াম্রাজয রফ করযাণকয। 

নুফুাত 

                                                           

ভুনারদ অভদ, াদী:১৮৪৩০, নদ ী



 

 

 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ াাল্লারভয পারতয ভাধযরভ ‘নুফুাত  
যভত’ মুরগয ক্ষযভাক্ষপ্ত ঘরি। যাূর াল্লাহু অরাআক্ষ াাল্লারভয 
পাত  ১১তভ ক্ষজযীয যক্ষফঈর অউার ভার। 

‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’ 

াদী যীরপ এররছ, 

ْعَد َذِلَك.. رواه عن َسِفيَنُة هنع هللا يضر، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اخلِْاَلَفُة ُب أُّميِت َثالَثُوَن َسَنًة، ٍبُّ ُمْلٌك بَـ 
 . أضبد

‘াপীনা যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ 
ফরররছন, অভায ঈম্মায ভরধয ক্ষখরাপত থাকরফ ৩০ফছয। তঃয অগভন 
ঘিরফ         ।’   

এআ ী াদী লথরক স্পষ্ট , নুফুারতয য ক্ষখরাপরতয স্থাক্ষত্ব ক্ষছর 
৩০ফছয।  

ুতযাং অফু ফকয যাক্ষম., ভয যাক্ষম., ঈভান যাক্ষম., অরী যাক্ষম. এফং 
াান যাক্ষম. এয ানকার ক্ষছর ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুায মুগ। 
লকননা, ুন্না লথরক স্পষ্টবারফ প্রভাক্ষণত: ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন 
নুফুায স্থাক্ষত্ব রফ নুফুারতয য ৩০ফছয মপন্ত।  

আভাভ আফনু অক্ষফর আজ ানাপী য. ফররন, 

وكانت خالفة أيب بكر الصديق سنتُت وثالثة أشهر وخالفة عمر عشر سنُت ونصفا وخالفة عثمان 
 . اثنيت عشرة سنة وخالفة علي أربع سنُت وتسعة أشهر وخالفة احلسن ستة أشهر

                                                           

ভুনারদ অভদ, াদী:২১৯২৮, নদ াান



 

 

 

‘অফু ফকয যাক্ষম. এয ক্ষখরাপতকার ক্ষছর ২ ফছয ৩ ভা। ভয যাক্ষম. এয 
ক্ষখরাপতকার ক্ষছর ১০ ফছয ৬ ভা। ঈভান যাক্ষম. এয ক্ষখরাপতকার ক্ষছর 
১২ ফছয। অরী যাক্ষম. এয ক্ষখরাপতকার ক্ষছর ৪ ফছয ৯ ভা। াান যাক্ষম. 
এয ক্ষখরাপতকার ক্ষছর ৬ ভা।’   

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লারভয পাত  ১১তভ ক্ষজযীয যক্ষফঈর 
অউার ভার। অয ৪১তভ ক্ষজযীয যক্ষফঈর অউার ভার াান  
ভুঅক্ষফা যাক্ষম. এয ভরধয রভারঝাতা নুক্ষষ্ঠত । ভুঅক্ষফা যাক্ষম. 
ভুক্ষরভরদয ানবায গ্রণ করযন। অয এয ভাধযরভ ক্ষখরাপত অরা 
ক্ষভনাক্ষজন নুফুায মুগ লল । 

আভাভ আফরন কাছীয য. ফররন, 

والدليل على أنو أحد اخللفاء الراشدين احلديث الذي أوردانه ُب دالئل النبوة من طريق سفينة موىل 
 أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: " اخلالفة بعدي ثالثون سنة ٍب تكون ملكا " وإظلا كملت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . الثالثون خبالفة احلسن بن علي

‘াান যাক্ষম. লম লখারাপার যারদায ন্তবুপি, এয প্রভাণ রে ঐ াদী, 
মা অভযা ‘দারাক্ষরুন নুফুারত’ ঈরল্লখ করযক্ষছ। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ 
া াল্লাভ এয লগারাভ াক্ষপনা যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, যাূর াল্লাল্লাহু 
অরাক্ষ া াল্লাভ ফরররছন, ‘অভায ঈম্মায ভরধয ক্ষখরাপত থাকরফ ৩০ 
ফছয। তঃয অগভন ঘিরফ         ।’ অয এআ ৩০ ফছয ূণপ ররছ 
াান যাক্ষম. এয ক্ষখরাপরতয ভাধযরভ।’   

                                                           

যহুর অকীদাক্ষতত তাাক্ষফযা, ৃষ্ঠা: ৫৪৫

অর-ক্ষফদাা ান ক্ষনাা,   :৮,ৃষ্ঠা:১৭



 

 

 

ক্ষখরাপরতয য লম ানফযফস্থায অগভন ঘিরফ, াদী লথরক স্পষ্ট  তা 
ক্ষতন ধযরনয রফ: যভরতয ান, নযারয ান, তঃয প্রতাারী 
জাক্ষররভয ান।  

যাজত্ব  যভত 

াদীরয ভরধয ক্ষখরাপরতয য লম ানরক যভত ফরা ররছ, লক্ষি রে 
ভুঅক্ষফা যাক্ষম.  ভয ক্ষফন অবু্দর অজীজ যাক্ষম.  নযানয 
নযাযাণরদয ান। অল্লা তাঅরাআ বার জারনন। 

অল্লাভা আফরন তাআক্ষভা য. ফররন, 

وإتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك ىذه األمة فان األربعة قبلو كانوا خلفاء نبوة وىو أول 
ادللوك كان ملكو ملكا ورضبة كما جاء َب احلديث يكون ادللك نبوة ورضبة ٍب تكون خالفة ورضبة ٍب 

ضبة ٍب ملك وجربية ٍب ملك عضوض وكان َب ملكو من الرضبة واحللم ونفع ادلسلمُت يكون ملك ور 
 . ما يعلم أنو كان خَتا من ملك غَته

‘ঈরাভার লকযাভ এ ফযাারয একভত লালণ করযরছন লম, ভুঅক্ষফা যাক্ষম. 
এআ ঈম্মায াকরদয ভরধয রফপাত্তভ ম্রাি-াক। লকননা, তাঁয ূরফপ 
মাযা ক্ষছররন তাযা ক্ষছররন ‘লখারাপার নুফুা’। ক্ষতক্ষনআ প্রথভ ম্রাি-াক 
ক্ষছররন। তাঁয যাজত্ব ক্ষছর যাজত্ব  যভত। লমভনক্ষি াদীর এররছ, 
ানফযফস্থা রফ: নুফুাত  যভত। তঃয ক্ষখরাপত  যভত। 
তঃয াম্রাজয/যাজত্ব  যভত। তঃয যাজত্ব  প্রতা। তঃয 
যাজত্ব  নযা। ‘তাঁয ানকারর দা, রান ীরতা  ভুক্ষরভরদয 
করযাণ ক্ষছর’ মা প্রভাণ করয ‘তায ান ক্ষছর নয কররয ারনয লচর 
ঈত্তভ।’   

                                                           

ভাজভূঈর পাতাা,   :৪, ৃষ্ঠা:৪৭৮   



 

 

 

আভাভ আফনু অক্ষফর আজ ানাপী য. ফররন, 

 . وأول ملوك ادلسلمُت معاوية هنع هللا يضر وىو خَت ملوك ادلسلمُت لكنو إظلا صار إماما حقا

‘ভুক্ষরভরদয ফপপ্রথভ ম্রাি রেন ভুঅক্ষফা যাক্ষম.। ক্ষতক্ষন রেন 
ভুক্ষরভরদয রফপাত্তভ ম্রাি-াক। অয ক্ষতক্ষন রেন একজন নযাযাণ 
াক।’   

নযা ান 

এিা রে ফনু ঈভাআা, অব্বাী, পাক্ষতভী  ঈভানী াকরদয 
ানকার। মারদয ানফযফস্থায ভরধয নযা  নযারয ক্ষভেণ ক্ষছর। মারক 
ক্ষখরাপত ফরা । ক্ষকন্তু তা কখরনাআ নুফুারতয অদররয ক্ষখরাপত ক্ষছর 
না। তরফ তারদয ারনয ভরধয ভুক্ষরভরদয জনয রনক করযাণ ক্ষনক্ষত 
ক্ষছর। রনক অররভগণ ফরর থারকন, ১৯২৪ ারর ঈভানী ¤্ যারজযয 
তরনয য, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ লথরক ফক্ষণপত 
ানফযফস্থায ‘নযারয ান’ স্তরযয ক্ষযভাক্ষপ্ত ঘরি। 

প্রতাারী জাক্ষরভ ান 

এিা রে ানফযফস্থায ঐ স্তয, মায ভধয ক্ষদর অভযা ক্ষতক্রভ কযক্ষছ। 
ঈভানী া¤্ যারজযয তরনয য লথরক এআ তাগুতী ানফযফস্থা ভগ্র 
ভুক্ষরভ ক্ষফরশ্বয ঈয লচর ফররছ। লম ানফযফস্থায ভরধয করযারণয 
লরভাত্র লনআ। অরছ শুধু নযা, জুরুভ  পাাদ।  

অফায অরফ নুফুারতয অদরর ক্ষখরাপত 

ةِ  َهاِج النـُّبـُوَّ  ٍبَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمنـْ

                                                           

াযহুর অকীদাক্ষতত তাাক্ষফযা,   :২, ৃষ্ঠা:৩০২



 

 

 

‘তঃয অরফ নুফুারতয অদরর ক্ষখরাপত।’ 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ াাল্লারভয বক্ষফলযিাণী নুারয ফতপভান তাগুতী 
ানফযফস্থায ফান ঘিররআ অরফ, নুফুারতয অদরর ক্ষখরাপত।  

ক্ষখরাপতরক ক্ষপক্ষযর অনরত ভুজাক্ষদীরনয লকাযফানী  ক্ষফজপন 

অজ আরাভ, ভুক্ষরভ  ভুক্ষরভরদয বূখেগুররা দু-ধযরণয ত্রুরদয িাযা 
অক্রান্ত। প্রথভত: আাহুদী-নাাযা, ক্ষনু্দ-লফৌদ্ধ কুফ্পারযয িাযা। ক্ষিতীত: 
তারদয তারফদায তাগুত  ভুযতাদ াকরদয িাযা। ভুক্ষরভ লদগুররারত 
ত কারপযযা ক্ষনরজযাআ দখরদাক্ষয কারভ করয লযরখরছ, থফা তারদয 
এরজন্ট ভুযতাদ াকযা দখরদাক্ষয কযরছ। অয এযাআ রে াদীর ফক্ষণপত 
প্রতাারী জাক্ষরভ। 

অয এআ ক্ষখরাপতরক ক্ষপক্ষযর অনরতআ ঈম্মায লেষ্ঠ ন্তান ভুজাক্ষদগণ 
ক্ষফশ্বফযাী কু্ররিায  তাগুত াকরদয ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্র ক্ষজাদ অযম্ভ 
করযন। এয প্রধান ক্ষাারারযয দাক্ষত্ব ারন করযন ারখ াভা 
য.। ঈম্মায ঈয আাহুদী  কু্ররিায নাাযারদয অগ্রান রুখরত, 
জাক্ষরভ তাগুতরদয লথরক ঈম্মারক ভুি কযরত, ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন 
নুফুা’ ক্ষপক্ষযর অনরত ক্ষনক্ষদপষ্ট ছক নুারয ধার ধার অরগ ফাড়রত 
থারক তানক্ষজভু কারদাক্ষতর ক্ষজাদ। 

লতাযারফাযায চূড়া লথরক ঈক্ষদত এআ নূয ুরযা ক্ষফরশ্ব ছড়ারত থারক। এরকয 
য এক যণাঙ্গন ক্ষক্র । াক্ষকস্তান লথরক অররজক্ষযা, াভ লথরক 
লাভাক্ষরা কু্ররিায  তাগুতরদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষজারদয অগুন প্রজ্বক্ষরত । 
এয জনয জীফন ঈৎগপ কযরত  ারখ াভা ঈম্মায রনক 
ক্ষাারাযরক। াাদাৎ ফযণ কযরত  াজায াজায ভুজাক্ষদীনরক। 
যক্ষচত  যরি যাঙা এক নতুন আক্ষতা। 



 

 

 

কর লকাযফাক্ষনয ঈরেয র, ভুক্ষরভরদযরক কারপযরদয জুরুভ-ক্ষনমপাতন 
লথরক ভুি কযা। কারপযরগাষ্ঠী লথরক আরারভয বূখেগুররা ক্ষপক্ষযর অনা। 
অল্লায জক্ষভরন তাঁয যীত প্রক্ষতষ্ঠা কযা। ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন 
নুফুারক’ ক্ষপক্ষযর অনা।  

দাঈরায ি লথরক ক্ষখরাপত লঘালণা 

‘ঈম্মা ক্ষখরাপা অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’ ক্ষপরয অায রিা। ক্ষফশ্ব 
ভুজাক্ষদগণ এররি াভরন গ্রয ক্ষেররন। ভুজাক্ষদগণ লম যণাঙ্গনভূর 
ক্ষজাদ কযক্ষছররন তায ভরধয একক্ষি ক্ষছর আযাক। আযারকয ভুজাক্ষদগণ 
যফতপীরত ক্ষক্ষযারত ক্ষজাদ শুরু ায য লখারন তারদয কারজয 
ফযক্ষপ্ত ঘিান।  

১৪৩৫ ক্ষজযীয ১ভ যভজান লভাতারফক ২০১৫ ক্ষিষ্টারব্দয ২৯ জুন, আযারকয 
ভুজাক্ষদীন ক্ষখরাপত লঘালণা করযন। আযারকয ভুজাক্ষদরদয অভীয অফু 
ফকয অর-ফাগদাদীয ারত তাযা ক্ষখরাপরতয ফাঅত প্রদান করয। তারদয 
দাক্ষফ রে, এিাআ লআ ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’ মায ফযাারয 
যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ প্রক্ষতশ্রুক্ষত ক্ষদররছন। দাঈরায ভুখাত্র 
অফু লভাাম্মদ অর-অদনানী লঘালণা করয-  

ا على صبيع ادلسلمُت مبايعة ونصرة اخلليفة إبراىيم وننّبو ادلسلمُت: أنو إبعالن اخلالفة؛ صار واجبً 
حفظو هللا، وتبطل شرعّية صبيع اإلمارات واجلماعات والوالايت والتنظيمات، اليت يتمدد إليها 

 . سلطانو ويصلها جنده

অক্ষভ ভুক্ষরভরদযরক তকপ করয ক্ষদক্ষে, ক্ষখরাপত লঘালণায ভাধযরভ কর 
ভুক্ষরভরদয ঈয- খরীপা আব্রাীভ াক্ষপ. লক ফাআাত লদা  াাময 
কযা াক্ষজফ র লগরছ। অয কর আভযাত কর দর  কর ক্ষফরাাত 



 

 

 

 কর তানক্ষমরভয যী বফধতা ফাক্ষতর ক্ষারফ ক্ষযগক্ষণত রফ লমখারনআ 
খরীপায কতৃপত্ব প্রাক্ষযত রফ  তায বক্ষনকযা লৌঁছরফ।  

অদনানী অয ফররন,  

و بعد ىذا التمكُت وقيام اخلالفة: بطلت شرعية وأما أنتم اي جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أن
 . صباعاتكم وتنظيماتكم، وال ػلل ألحد منكم يؤمن اب: أن يبيت وال يدين ابلوالء للخليفة

‘অয কর তানমীভ  গ্রুরয বক্ষনকযা লতাভযা লজরন যাখ! এআ তাভকীন 
 ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায য লতাভারদয তানমীভ  দরভূরয বফধতা ফাক্ষতর 
র লগরছ। অল্লারত ক্ষফশ্বাী লকান ফযক্ষিয জনয বফধ রফ না ল যাক্ষত্র 
মান কযরফ থচ খরীপায ারথ ম্পকপরক দীন ক্ষারফ লভরন লনরফ 
না।’   

এক্ষি ক্ষক ক্ষখরাপত? অভারদয ঈয ক্ষক এয ফাঅত লদা াক্ষজফ? 

প্রশ্ন রে: এক্ষি ক্ষক যাূর া. এয লআ প্রক্ষতশ্রুত ‘ক্ষখরাপত অরা 
ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’? অফু ফকয অর-ফাগদাদী ক্ষক বফধ খরীপা? কর 
ভুক্ষরভরদয ক্ষক এআ খরীপায ারত ফাঅত লদা াক্ষজফ? মক্ষদ লকঈ 
ফাঅত না লদ তারর ক্ষক তায ভৃতুয রফ জাক্ষক্ষরযারতয ভৃতুয? 

ঈত্তয রে: না এক্ষি ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’ ন। অফু ফকয 
অর-ফাগদাদী লকান বফধ খরীপা নন। তায ারত ফাঅত লদা লকান 
ভুক্ষররভয ঈয াক্ষজফ ন। তায ারত ফাঅত না ক্ষদর লকঈ 
ভৃতুযফযণ কযরর তায ভৃতুয জাক্ষক্ষরযারতয ভৃতুয রফ না। 

                                                           

লদখুন: দাঈরায ক্ষপক্ষার ক্ষভক্ষিা অর-পুযকা ক্ষভক্ষিা লথরক প্রকাক্ষত, ভুখাত্র অফু 

লভাাম্মদ অর-অদনানীয ক্ষফফৃক্ষত- ىذا وعد هللا 



 

 

 

ফাঅত াক্ষজফ না ায কাযণভূ: 

প্রথভ কাযণ:  

খরীপা ক্ষনফপাচরনয দ্ধক্ষত ক্ষতনক্ষি: আক্ষস্তখরাপ, শুযা  আখক্ষতায। অফু ফকয 
অর-ফাগদাদী এআ ক্ষতন দ্ধক্ষতয লকান দ্ধক্ষতরতআ খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত নক্ষন। 
তাআ ক্ষতক্ষন লকান বফধ খরীপা ন। 

তারদয দাক্ষফ রে, ফাগদাদী আখক্ষতায তথা ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদ’য 
ক্ষনফপাচরনয ভাধযরভ খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত ররছ। 

এয ঈত্তরয অভযা ফক্ষর- এিা শুধু তারদয লভৌক্ষখক াড় দাক্ষফ ভাত্র, 
ফাস্তফতায ারথ মায নুযনতভ ম্পকপ লনআ। অফু ফকয অর-ফাগদাদীরক 
মাযা খরীপা ক্ষনফপাচন করযরছ তাযা লকানবারফআ ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ 
ন। 

অভযা ূরফপ ক্ষফস্তাক্ষযত অররাচনা করযক্ষছ ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ কাযা। 
‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ রে ঐ ভস্ত ফযক্ষিগণ, মাযা ঈম্মায লনতৃত্ব 
ক্ষদরেন, মারদয ন্তুক্ষষ্টয ঈয ঈম্মায ন্তুক্ষষ্ট ক্ষনবপয করয। অয তাযা 
রেন, অরুর ক- ক্ষনবপযরমাগয  গ্রণরমাগয অররভগণ, কু্ররিাযরদয 
ক্ষফরুরদ্ধ মুরদ্ধ ঈম্মায লনতৃত্ব প্রদানকাযী লনাক্ষতগণ এফং ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষজাদী 
তানজীরভয কভান্ডযগণ। 

প্রথভ কাযণ: মাযা ফাগদাদীরক খরীপা ক্ষনফপাচন করযরছন 

* মাযা খরীপা ক্ষনফপাচরন ুরযা ঈম্মায প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ন এফং তাযা ঐ 
ংগঠরনয দয ছাড়া নয লকান ক্ষজাদী ংগঠরনয কারযা ারথআ যাভপ 
করযক্ষন। 



 

 

 

* মারদযরক ফাগদাদী ক্ষনরজআ ঈি ংগঠরনয ক্ষফক্ষবন্ন রদয দাক্ষত্ব 
ক্ষদরক্ষছররন। 

* মাযা ক্ষনরজযাআ ক্ষযক্ষচত। ঈম্মায কী লনতৃত্ব ক্ষদরফ! আযাক  ক্ষক্ষযায 
ভুজাক্ষদীনগণআ তারদয ক্ষযচআ জারনন না। 

* মারদয ভারধয এখরনা মপন্ত এভন এক জরনয নাভ লনআ, লম অররভ 
ক্ষারফ ঈম্মায কারছ ক্ষযক্ষচত  গ্রণরমাগয।  

* ভয ক্ষানী ছাড়া তারদয ভারধয এভন একজন  লনআ, কু্ররিাযরদয 
ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষজারদ মায ঈরল্লখরমাগয লকান বূক্ষভকা অরছ; ঈম্মায ক্ষজারদয 
লনতৃত্ব লদা লতা রনক দূরযয কথা।  

ঈম্মায ারথ লকান ধযরণয যাভপ কযা ফযতীত, ক্ষনরজরদয ংগঠরনয ি 
লথরক ক্ষনফপাক্ষচত লকান এক ফযক্ষি ক্ষকবারফ ুরযা ঈম্মায খরীপা রত ারয? 
না তা যীত ভথপন করয, অয না ক্ষফরফক ভথপন করয। 

এখারন াাফার লকযারভয াভরন ভয যাক্ষম. কতৃপক প্রদত্ত লআ ঈক্ষিআ 
ঈরল্লখ কযা লমরত ারয: 

আফরন অব্বা যাক্ষম. লথরক ফক্ষণপত, একক্ষদন অবু্দয যভান আফরন অঈপ 
যাক্ষম. ভয যাক্ষম. লক এক জরনয ফযাারয ফরক্ষছররন, লম ফরররছ, ‘ভয 
যাক্ষম. ভৃতুযফযণ কযরর ল ভুকরক ফাঅত লদরফ অল্লায থ! অফু 
ফকরযয ফাঅরত ক্ষক লকান অকক্ষিকতা ক্ষছর?’  

এিা শুরন ভয যাক্ষম. লযরগ লগররন অয ফরররন, 

رُُىْم َىُؤاَلِء الَِّذيَن يُرِيُدوَن أْن يـَْغِصُبوُىمْ  ُ َلَقاِئٌم اْلَعِشيََّة ُب النَّاِس َفُمَحذِّ  . أُُموَرُىمْ  ِإيّنِ إْن َشاَء اَّللَّ



 

 

 

‘আনাঅল্লা অক্ষভ ন্ধযায ভ ভানুলরদয াভরন দাঁড়াফ। অয ঐ ভস্ত 
ফযক্ষিরদয ফযাারয তকপ কযফ, মাযা ভানুলরদয লথরক তারদয ক্ষধকায যণ 
কযরত চা।’ 

তঃয ভয যাক্ষম. াাফার লকযারভয াভরন ক্ষনজ খুৎফারত ঐ ভস্ত 
ফযক্ষিরদয অররাচনা কযররন। এক মপার ক্ষতক্ষন ফরররন,  

 . تغرة أن يقتال أال من ابيع رجاًل عن غَت مشورة من ادلسلمُت فال يتابع ىو وال الذي ابيعو

‘াফধান! ভুক্ষরভরদয ারথ যাভপ কযা ফযতীত লম ফযক্ষি কাঈরক ফাঅত 
প্রদান করয তায লমন নুযণ কযা না  এফং ল মায ফাঅত গ্রণ 
করযরছ তায লমন নুযণ কযা না ; মারত এরত করয ঈবরয ভৃতুয 
লিরক অনা না ।’  

এভক্ষনবারফ ভয যাক্ষম. লম ছজনরক দাক্ষত্ব ক্ষদরক্ষছররন ভুক্ষরভরদয ারথ 
যাভপ করয খরীপা ক্ষনফপাচন কযরত, তারদযরক ফরর ক্ষদরক্ষছররন: 

 . من أتمر منكم على غَت مشورة من ادلسلمُت فاضربوا عنقو

‘লতাভারদয ভরধয লকঈ মক্ষদ ভুক্ষরভরদয ারথ যাভপ কযা ফযতীত অভীয 
রত চা, লতাভযা তায গদপান ক্ষফক্ষেন্ন করয লদরফ।’   

য লযারত এররছ, 

 من دعا إىل إمارة لنفسو من غَت مشورة ادلسلمُت فال ػلل لكم إال أن تقتلوه

‘লম ফযক্ষি ভুক্ষরভরদয ারথ যাভপ কযা ফযতীত লরাকরদযরক ক্ষনরজয 
লনতৃরত্বয ক্ষদরক িাকরফ, লতাভারদয জনয এিাআ ঈক্ষচৎ রফ, লতাভযা তারক 
তযা করয লপররফ।’   

                                                           

তাফাকাতু আফরন া’দ,   :৩,ৃষ্ঠা:২৬১। নদ ী



 

 

 

অয এ জনযআ ভয যাক্ষম.এয াাদারতয য, ছজরনয যাভপক্ররভ 
অবু্দয যভান ক্ষফন অঈপ যাক্ষম. লক চূড়ান্ত ক্ষদ্ধান্ত লদায দাক্ষত্ব লদা 
। তঃয ক্ষতক্ষন লম দরি গ্রণ করযন তা ক্ষনম্মরু: 

আফরন জাযীয তফাযী য. ফণপনা করযন: 

من أمراء األجناد، وأشراف  ودار عبد الرضبن لياليو يلقى أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومن واَب ادلدينة
 الناس يشاورىم، وال ؼللو برجل إال أمره بعثمان

‘অবু্দয যভান যাক্ষম. যারত যারত ঘুযরতন। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া 
াল্লারভয াাফাগণ, ভদীনায লনাফাক্ষনীয অভীযগণ  গুরুত্বূণপ 
ফযক্ষিফরগপয ারথ ািাৎ করয এ ফযাারয যাভপ কযরতন। মায ারথআ 
ক্ষনবৃরত কথা ফররতন লআ তারক ঈভারনয ফযাারয যাভপ ক্ষদত।’ 

তঃয ফাঅরতয ক্ষদন কররক একক্ষত্রত করয ক্ষভোরয ঈরঠ অবু্দয 
যভান ক্ষফন অঈপ যাক্ষম. ফররন, 

أيها الناس إين قد سألتكم سرا وجهرا عن إمامكم، فلم أجدكم تعدلون أبحد ىذين الرجلُت إما 
 . علي وإما عثمان

‘র লরাককর! অক্ষভ প্রকারয  লগারন অনারদযরক অনারদয 
খরীপা ম্পরকপ ক্ষজজ্ঞাা করযক্ষছ। অক্ষভ অনারদযরক এআ দুজরনয লকান 
একজরনয ফাআরয ভতর কযরত লদক্ষখক্ষন। ত ঈভান নত অরী।’   

আফরন কাছীয য. ফণপনা করযন, 

                                                                                                                                  

তাক্ষযখুর ভদীনা,   :৩, ৃষ্ঠা:৯৬৩

তাক্ষযখুত তফাযী,   :৩, ৃষ্ঠা: ৩০১



 

 

 

سلمُت برأي رؤس الناس هنض عبد الرضبن بن عوف هنع هللا يضر يستشَت الناس فيهما وغلمع راي ادل
واقيادىم صبيعا واشتاات مثٌت وفرادى ورلتمعُت سرا وجهرا حىت خلص اىل النساء ادلخدرات ُب 

 . حجاهبن وحىت سال الولدان ُب ادلكاتب

‘অবু্দয যভান ক্ষফন অঈপ যাক্ষম. ঈভান  অরী যাক্ষম. এয ফযাারয 
ভানুলরদয ারথ যাভপ কযায জনয ছুিরত থারকন। কর ভুক্ষরভরদয 
ভতাভতরক গুরুত্বূণপ ফযক্ষিরদয ভরতয ারথ ক্ষভরান। কররয ারথ 
লমৌথবারফ, ৃথক ৃথকবারফ, একজন একজন করয, দুজন দুজন করয, 
লগারন  প্রকারয যাভপ করযন। এভনক্ষক দপায অড়াররয 
ভক্ষরারদযরক তারদয দপায লবতয লথরক ভতাভত ক্ষজজ্ঞাা করযন। 
এভনক্ষক ভিফভূর ফাচ্চারদযরক মপন্ত ক্ষজজ্ঞাা করযন।’   

এআ ক্ষছর ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’। এবারফআ ক্ষনফপাক্ষচত 
রক্ষছররন লখারাপার যারদা। অয অভযা এভন ক্ষখরাপরতয রিাআ 
অক্ষছ।  

তাীদ  ক্ষজারদয ভানারজয ারথ ূফপ লথরক ক্ষযক্ষচত ভুাক্ষক্কক 
অররভগণ তারদয ক্ষখরাপতরক ভথপন করযনক্ষন। লমভন, ারখ অফু 
কাতাদা অর-ক্ষপক্ষরক্ষস্তনী, ারখ অফু ভুাম্মদ অর-ভাকক্ষদী, ারখ 
ুরাআভান অর-ঈরান, ারখ ানী অ-ক্ষফাী প্রভুখ।  

ভদারন রড়াআযত ভুাক্ষক্কক ঈরাভাগণ মাযা ঈম্মায কারছ ূফপ লথরকআ 
ক্ষযক্ষচত, তাঁযা কররআ এআ ক্ষখরাপতরক প্রতযাখযান করযরছন। 

লমভন ারখ াক্ষযছ গাজী অন নাজ্জাযী, ারখ আব্রাক্ষভ রুফাআ, ারখ 
অবু্দল্লা অর-ভুাআক্ষনী, ারখ াক্ষভ অর ঈযাআদী। এরথরক প্রভাক্ষণত 

                                                           

অর-ক্ষফদাা ান ক্ষনাা,   :৭,ৃষ্ঠা:১৬৪



 

 

 

র, অফু ফকয অর-ফাগদাদী ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ িাযা ক্ষনফপাক্ষচত 
ন ক্ষন। ক্ষনফপাক্ষচত ররছন ক্ষনজ তানজীরভয  ক্ষনরজয ধীন করকজন 
অরফগতাক্ষড়ত ফযক্ষি িাযা। ুতযাং ক্ষতক্ষন লকানবারফআ কর ভুক্ষররভয 
খরীপা রত ারযন না। 

ক্ষিতী কাযণ: 

মক্ষদ তারদয দাক্ষফ লভরন লনা , দাঈরায মাযা ফাগদাদীরক ক্ষনফপাচন 
করযরছন, তারদয ভরধয ১/২ জন ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ ক্ষছর, তফু 
ফাগদাদী খরীপা নন। 

ভুক্ষরভরদয প্রথভ খরীপা অফু ফকয যাক্ষম. এয খরীপা ক্ষনধপাক্ষযত ায 
ফযাারয াখুর আরাভ আফরন তাআক্ষভা য. ফরররছন: 

ر أنَّ ُعمَر وطائفًة معو ابيعوه  وامتنع سائُر الصَّحابة عن البيعة، مل َيِصْر  -يعٍت: أاب بكر  -لو ُقدِّ
 . إماًما بذلك، وإظلا صار إماًما دببايعة صبهور الصَّحابة، الذين ىم أىُل الُقدرة والشوكة

‘মক্ষদ ধরয লনা , ভয যাক্ষম.  তাঁয ারথ কক্ষত লরাক অফু ফকয 
যাক্ষম. লক ফাঅত প্রদান করযরছন। অয ফাক্ষক কর াাফী ফাঅত 
লদা লথরক ক্ষফযত লথরকরছন, তারর অফু ফকয যাক্ষম. খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত 
রতন না। ক্ষতক্ষন খরীপা ররছন জভহুয াাফার লকযারভয ফাঅরতয 
ভাধযরভ, মাযা ক্ষি  িভতায ক্ষধকাযী ক্ষছররন।’ 

ুফানাল্লা! অফু ফকয যাক্ষম. লক ক্ষছররন? ঈম্মায ভরধয ফপরেষ্ঠ ফযক্ষি। 
যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লারভয ক্ষজযরতয ঙ্গী। তারক মক্ষদ ঐ 
ফযক্ষি ফাঅত প্রদান করযন, মায ফযাারয যাূর াল্লাহু অরাআক্ষ া 
াল্লাভ ফরররছন ‘অভায য মক্ষদ লকান নফী ত তারর ল ত ভয।’ 
শুধু তাআ ন তাঁয ারথ অয কক্ষত াাফার লকযাভ মক্ষদ ফাঅত 



 

 

 

লদন;! ক্ষকন্তু নযযা ফাঅত না লদন, তারর ক্ষতক্ষন ভুক্ষরভরদয খরীপা রত 
াযরফন না!   

মক্ষদ অফু ফকয যাক্ষম. খরীপা রত রর জভহুয ‘অরুর াক্ষল্ল ার 
অকরদয’ প্ররাজন , তারর প্রা কর ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকদ’ 
ফাগদাদীয ক্ষখরাপতরক প্রতযাখযান কযায য ক্ষকবারফ ক্ষতক্ষন খরীপা লান, 
ক্ষকবারফ কর ভুক্ষররভয ঈয তায ারত ফাঅত প্রদান াক্ষজফ ?  

ঈভান যাক্ষম. এয ক্ষখরাপত ম্পরকপ াখুর আরাভ য. ফররন, 

ا عثمان بن عفان، عثمان مل يصر إماما ابختيار بعضهم، بل دببايعة الناس لو، وصبيع ادلسلمُت ابيعو 
ومل يتخلف عن بيعتو أحد، قال اإلمام أضبد ُب رواية ضبدان بن علي: )ما كان ُب القوم أوكد بيعة 
من عثمان، كانت إبصباعهم(، فلما ابيعو ذوو الشوكة والقدرة صار إماما، وإال فلو قدر أن عبد 

 . يصر إماماالرضبن ابيعو ومل يبايعو علي وال غَته من الصحابة أىل الشوكة مل 

‘করক জরনয ক্ষনধপাযরণয ভাধযরভ ঈভান যাক্ষম. খরীপা লানক্ষন; ফযং ক্ষতক্ষন 
খরীপা ররছন কর ভানুরলয ফাঅরতয ভাধযরভ। কর ভুক্ষরভ ঈভান 
ক্ষফন অপপানরক ফাঅত ক্ষদররছন। লকান একজন ফাঅত প্রদান লথরক 
ক্ষফযত থারকনক্ষন। াভদান ক্ষফন অরী লথরক ফক্ষণপত, আভাভ অভদ য. 
ফররন, ‘ঈভান যাক্ষম. এয ফাঅরতয লচর নয কারযা ফাঅত ক্ষিারী 
ক্ষছর না, তা রক্ষছর আজভায ভাধযরভ।’ মখন ক্ষি  িভতায ক্ষধকাযীগণ 
ফাঅত ক্ষদররছন তখন ক্ষতক্ষন খরীপা ররছন। নযথা মক্ষদ ধযা , 
অবু্দয যভান যাক্ষম. তাঁয ারত ফাঅত ক্ষদরতন, ক্ষকন্তু অরী যাক্ষম. ক্ষফযত 

                                                           

ক্ষভনাজু ুন্না,   :১, ৃষ্ঠা:৫৩১



 

 

 

থাকরতন, থফা নযানয প্রবাফারী াাফীগণ ফাঅত না ক্ষদরতন, তারর 
ক্ষতক্ষন খরীপা রতন না।’  

আভাভ গাজারী য. ফররন, 

ولو مل يبايعو غَت عمر وبقى كافة اخللق سلالفُت او انقسموا انقساما متكافئا ال يتميز فيو غالب عن 
 . مغلوب دلا انعقدت االمامة

‘মক্ষদ ভয যাক্ষম. ফযতীত নয লকঈ অফু ফকয যাক্ষম. লক ফাঅত প্রদান না 
কযত ফযং করর ক্ষফরযাধী ত, থফা তাযা ভান বারগ বাগ র লমত 
এফং তারদয ভারঝ কারদয ংখযা লফক্ষ তা ক্ষনণপ কযা ম্ভফয না ত, 
তারর অফু ফকয যাক্ষম. এয ক্ষখরাপত ংঘক্ষিত ত না।’   

ক্ষতক্ষন অয ফররন, 

 . ثرين من معتربي كل زمانومدار صبيع ذلك على الشوكة وال تقوم الشوكة اال دبوافقة االك

‘খরীপা ক্ষনধপাযরণয মূ্পণপ ফযাাযক্ষি ক্ষনবপয করয িভতায ঈয। অয িভতা 
প্রক্ষতষ্ঠা তখনআ গ্রণরমাগয রফ, মখন ভাভক্ষক গ্রণরমাগয ফযক্ষিরদয ভধয 
লথরক ক্ষধকাংরয ভথপন তায রি থাকরফ।’   

                                                           

ক্ষভনাজু ুন্না,   :১, ৃষ্ঠা:৫৩১
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তৃতী কাযণ:  

ফাগদাদী খরীপা নন, কাযণ তায অদারত (নযাযাণতা) ক্ষঠক লনআ। অয 
অদারত (নযাযাণতা) রে ক্ষখরাপরতয লমাগয ায জনয অফযকী 
একক্ষি তপ। মায ফযাারয ঈম্মায আজভা ক্ষফদযভান।  

অল্লাভা ভাাযদী য. অর-অকাভু ুরতাক্ষনযা ক্ষখরাপরতয লমাগযতা 
ক্ষফনষ্ট ায অররাচনা কযরত ক্ষগর ফররন, 

ىو الفسق فهو على ضربُت: أحدعلا : ما اتبع فيو الشهوة. والثاين : ما فأما اجلرح ُب عدالتو و 
تعلق فيو بشبهة، فأما األول منهما فمتعلق أبفعال اجلوارح وىو ارتكابو للمحظورات وإقدامو على 

 . ادلنكرات ربكيمًا للشهوة وانقياداً للهوى، فهذا فسق ؽلنع من انعقاد اإلمامة ومن استدامتها

‘অদারারত ভযা িাযা ঈরেয রে ক্ষপক। অয লিা দুআ প্রকায: এক. 
মা  প্রফৃক্ষত্তয কাযরণ। দুআ. মা ঘরি রন্দরয কাযরণ। অয দু’ক্ষিয 
প্রথভক্ষিয ম্পকপ ঙ্গ-প্রতযরঙ্গয ারথ। থপাৎ, নপ  প্রফৃক্ষত্তয তাড়না 
ফজপনী কারজ ক্ষরপ্ত া, নফধ কাজ কযা। এিা এভন ক্ষপক, মায 
কাযরণ ক্ষখরাপরতয লমাগযতা থারক না এফং (অরগ খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত র 
লগরর এখন) তা ফার থাকরফ না।’   

অল্লাভা জাা য.  َاَل يـََناُل َعْهِدی الظِّّٰلِمُْت ‘জাক্ষরভযা অভায াদাপ্রাপ্ত  
না’, এ অারতয ফযাখযা এক মপার ফররন, 

كون خليفة وأن من نصب نفسو ُب ىذا فثبت بداللة ىذه اآلية بطالن إمامة الفاسق وأنو ال ي
 . ادلنصب وىو فاسق مل يلزم الناس اتباعو وال طاعتو

‘এআ অাত িাযা প্রভাক্ষণত ররছ, পাক্ষরকয লনতৃত্বদান গ্রণরমাগয। ল 
খরীপা রত াযরফ না। মক্ষদ লকারনা ফযক্ষি পারক ফস্থা এআ দাক্ষত্ব 
                                                           

অর-অকাভু ুরতাক্ষনযা,   -১,ৃষ্ঠা:১৭



 

 

 

গ্রণ করয, তারর জনাধাযরণয ঈয তায নুযণ  অনুগতয অফযক 
রফ না।’   

আভাভ কুযতুফী য. ফররন,  

 . ال خالف بُت األمة أنو ال غلوز أن تعقد االمامة لفاسق"

‘ঈম্মায ভারঝ এ ফযাারয লকান ক্ষিভত লনআ লম, পারকরক ক্ষখরাপরতয 
দাক্ষত্ব প্রদান বফধ ন।’   

লম কাযরণ ফাগদাদীয ‘অদারত’ প্রশ্নক্ষফদ্ধ 

 ক্ষভথযা ফরা  ক্ষভথযা ফাদ লদা। 

 াক্ষজফ ফাঅত বঙ্গ কযা। 

 ভুক্ষরভরদয যি প্রফাক্ষত কযা। 

একজন প্রাপ্ত ফস্ক ফযক্ষিয খরীপা ায জনয অররভগণ প্রথভ লম তপক্ষি 
ফণপনা করযরছন তা রে, অদারত ক্ষঠক থাকা। এক্ষি রে কারযা 
ক্ষখরাপরতয লমাগযতা জপরনয জনয প্রথভ তপ। অররভগণ এ তপক্ষিয 
ফযাারয আজভা ঈরল্লখ করযরছন।  

একাক্ষধক কাযরণ অফু ফকয ফাগদাদীয অদারত প্রশ্নক্ষফদ্ধ ারত ক্ষতক্ষন 
লকান বারফআ ভুক্ষরভরদয খরীপা নন। তায ারত ঈম্মায ফাঅত 
লদা াক্ষজফ ন। 
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চতুথপ কাযণ: 

রনরক ক্ষখরাপরতয রি দরীর ক্ষদর থারকন এবারফ ফাগদাদী ‘অরুর 
াক্ষল্ল ার অকদ’ িাযা ক্ষনফপাক্ষচত না র থাক, ক্ষকন্তু ক্ষতক্ষন লতা স্ত্র ক্ষদর 
ক্ষফজ রাব করযরছন। ুতযাং ক্ষতক্ষন খরীপা। আভাভ নফফী, আভাভ াপী,  
অল্লাভা অবু্দর াাফ নজদী নযানয রনক অররভ লথরক ফক্ষণপত 
অরছ, খরীপার ভুতাগাক্ষল্লরফয (রস্ত্রয লজারয ক্ষফক্ষজত) অনুগতয কযা 
াক্ষজফ। ুতযাং ফাগদাদীয ারত ফাঅত লদা অভারদয ঈয 
াক্ষজফ। 

লমভন আভাভ নফফী য. ফররন, 

وأما الطريق الثالث، فهو القهر واالستيالء، فإذا مات االمام، فتصدى لإلمامة من صبع شرائطها 
 . من غَت استخالف وال بيعة، وقهر الناس بشوكتو وجنوده، انعقدت خالفتو لينتظم مشل ادلسلمُت

‘খরীপা ক্ষনধপাযরণয তৃতী দ্ধক্ষত রে লজাযূফপক িভতা দখর। লমভন, 
আভাভ ভৃতুযফযণ কযর, তখন আক্ষস্তখরাপ ফা আখক্ষতায ফযতীত এভন লকঈ 
ক্ষখরাপরতয জনয প্রফৃত্ত র, মায ভারঝ খরীপা ায তপাফরী ক্ষফদযভান। 
তঃয ল ক্ষি  বনযফরর কররক াভরর ক্ষনর, তারর এভতাফস্থা 
ভুরভানরদয ঐকয ধরয যাখায স্বারথপ তায ক্ষখরাপত কামপকয রফ।’   

এয ঈত্তয: 

খরীপা ক্ষনফপাচরনয যী ক্ষতন দ্ধক্ষতআ রে বফধ দ্ধক্ষত। অয এআ চতুথপ 
দ্ধক্ষত রে নফধ দ্ধক্ষত। ঈরাভার লকযাভ এআ াযাভ দ্ধক্ষতরত লকঈ 
খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত রর তায অনুগতয কযরত ফরররছন, মারত ভুক্ষরভরদয 
যি না ঝরয এফং ঐকয ক্ষফনষ্টনা । ক্ষকন্তু এয থপ এআ ন লম, লম ফযক্ষি 
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এআ যারধ ক্ষরপ্ত রফ, ঈম্মায ক ক্ষছনতাআ কযরফ ল যাধী রফ না; 
ফযং তাযা ফযআ নযা  কক্ষফযা গুনাকাযী রফ। এয কাযরণ 
যকারর অল্লা তাঅরায কারছ তারদযরক জফাফক্ষদক্ষ কযরত রফ।  

ী াদীর এররছ, অবু্দয যভান ক্ষফন অঈপ লথরক ফক্ষণপত, যাূর 
াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লাভ ফরররছন, 

 . ومن توىل قوما بغَت إذهنم فعليو لعنة هللا

‘লম ফযক্ষি লকান ম্প্রদারয াক রফ তারদয ম্মক্ষত ফযতীত, তায ঈয 
অল্লা তাঅরায রানত।’   

মক্ষদ ফাগদাদীরক ধযা , ক্ষতক্ষন এআ দ্ধক্ষতরত খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত ররছন, 
তারর কখরনাআ এিা ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুা’ রফ না ফযং 
‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজম মাক্ষরভীন’ রফ। অয অভযা লতা রিা কযক্ষছ 
‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন নুফুায’, মায ফযাারয যাূর াল্লাল্লাহু 
অরাআক্ষ া াল্লাভ অভারদযরক প্রক্ষতশ্রুক্ষত ক্ষদররছন।  

ةِ ٍبَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى مِ  َهاِج النـُّبـُوَّ  نـْ

‘তঃয অরফ নুফুারতয অদরর ক্ষখরাপত।’ 

লজাযূফপক িভতা দখরকাযী লম ঞ্চরর তায িভতা অরছ ল ঞ্চররয 
াক রফ। লকান এক-দুআ ঞ্চর দখর কযরর ুরযা ঈম্মায ঈয তারক 
ফাঅত লদা অফযক রফ না। লকঈ মক্ষদ লজাযূফপক স্ত্র লঠক্ষকর 
িভতা দখর করয, তারর ল ঈম্মায জনয খরীপা ক্ষনধপাক্ষযত া  
ঈম্মায ঈয তায অনুগতয াক্ষজফ ায জনয পকীগণ কক্ষত তপ 
ফণপনা করযরছন। া াক্ষরঈল্লা লদরবী ানাপী য. ফররন, 
                                                           

ভুনারদ অভদ ক্ষফন াের, াদী নং ১৬৪৯, নদ ী



 

 

 

খরীপা ায চতুথপ দ্ধক্ষত রে, লজাযূফপক িভতা দখর। মখন লকান 
খরীপা ভৃতুযফযণ করয তখন মক্ষদ ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ ভথপন ফা 
ূফপফতপী খরীপায ক্ষনধপাযণ ফযতীত লকঈ ক্ষখরাপরত অীন  এফং আো 
ফা বর লরারকযা তায ফযাারয একভত লালণ করয, তারর ল এয 
ভাধযরভ খরীপা ক্ষনধপাক্ষযত রফ। অয বার কারজ তায অনুগতয কযা ভানুরলয 
ঈয াক্ষজফ রফ। আভাভ াপী য. ফররন, 

 . لب على اخلالفة ابلسيف حىّت يسّمى خليفة وغلمع الناس عليو، فهو خليفةكّل من غ

‘লম ফযক্ষি রস্ত্রয লজারয ক্ষখরাপরতয অন দখর কযরফ অয ল খরীপা 
নারভ ক্ষযক্ষচত রফ এফং লরারকযা তায ফযাারয একভত লালণ কযরফ লআ 
খরীপা রফ।’   

পকী অভদ ক্ষফন লভাাম্মদ ক্ষফন াফী অর ভাক্ষরকী য. ফররন, 

َماَمُة إالَّ إْن َدَخَل ُعُموُم النَّاِس رَبَْت طَاَعِتِو َوِإالَّ َفاخْلَارُِج عَ أَ  َلْيِو اَل َيُكوُن نَّ اْلُمتَـَغلَِّب اَل تـَثْـُبُت َلُو اإْلِ
 . حاشية الصاوي على الشرح الصغَت-اَبِغًيا َكَقِضيَِّة احْلَُسُْتِ َمَع اْلَيزِيدِ 

‘লজাযূফপক িভতা দখরকাযীয জনয ক্ষখরাপত তখনআ গ্রণরমাগয রফ, মখন 
ফযাকবারফ ভানুরলযা তায অনুগরতয প্ররফ কযরফ। নযথা তায ক্ষফরুরদ্ধ 
স্ত্রধাযণকাযী ক্ষফররাী ফাগী ফরর গণয রফ না। লমভনক্ষি হুাআন যাক্ষম. 
আাক্ষজরদয ফযাারয করযক্ষছররন।’   

আভাভ আফরন কুদাভা ােরী য. ফররন, 

                                                           

ভানাক্ষকফু াপী ক্ষরর-ফাআাকী,   :১, ৃষ্ঠা:৪৪৮

াক্ষাতু ফী,   :১০, ৃষ্ঠা:২০৩



 

 

 

قهره وغلب الناس بسيفو حىت أقروا لو وأذعنوا بطاعتو واتبعوه صار ولو خرج رجل على اإلمام ف
 . إماما ػلرم قتالو واخلروج إليو عليو

‘মক্ষদ লকান ফযক্ষি আভারভয ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্র ধরয এফং তারক যাক্ষজত করয 
তযফাক্ষযয িাযা লরাকরদয ঈয প্রবাফ ক্ষফস্তায করয অয লরারকযা তারক 
লভরন লন  তায অনুগতয স্বীকায করয এফং তায নুযণ করয তখন ল 
খরীপা রফ। তায ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষকতার কযা  স্ত্র ধযা াযাভ রফ।’   

ঈম্মায গ্রণরমাগয পকীগণ ফরররছন, লজাযূফপক িভতা দখরকাযী তখনআ 
খরীপা ক্ষারফ ক্ষফরফক্ষচত রফ, মখন লরারকযা বর ফা লস্বো তায অনুগতয 
লভরন লন। এযয তায অনুগতয াক্ষজফ রফ  তায ক্ষফরুরদ্ধ স্ত্রধাযণ 
ক্ষনরলধ রফ। 

ফাগদাদীরক মক্ষদ লজাযূফপক িভতা দখরকাযীয ারথ তুরনা কযা  
তফু ক্ষতক্ষন খরীপা ফরর ক্ষফরফক্ষচত রফন না। কাযণ, ুরযা ঈম্মা লতা 
রনক দূরযয কথা, ভুজাক্ষদরদয দবারগয একবাগ তারক খরীপা ক্ষারফ 
লভরন লনক্ষন এফং তায অনুগতয স্বীকায করযক্ষন। 

ঞ্চভ কাযণ: 

একজন খরীপায ক্ষখরাপরতয অরন ভাীন র লম দাক্ষত্ব  
কতপফযগুররা ারন কযরত  তা াররনয িভতা ফাগদাদীয ফা দাঈরায 
লনআ। তাআ তারদয ক্ষখরাপত গ্রণরমাগয ন। তাযা ক্ষখরাপত লঘালণায য, 
তাীদফাদীরদয ভরধয ক্ষফবক্ষি  ভুজাক্ষদীরনয ভারঝ যিাত ৃক্ষষ্ট কযা 
ছাড়া লকান করযাণআ ফর অরনক্ষন। অয তাযা ক্ষখরাপরতয লকান দাক্ষত্ব 
ারন কযরত াযরছ না। তাআ এিা নাভ ফপস্ব ক্ষখরাপত বফ ক্ষকছু ন।  

                                                           

অর-ভুগনী,   :৩, ৃষ্ঠা:৬২



 

 

 

যীায নারভয লকান ধতপফয লনআ, ধতপফয রে ফাস্তফতায। তাআ ভুক্ষরভরদয 
ঈয এআ ক্ষখরাপরতয ধীরন ফাঅত লদা াক্ষজফ ন। 

খরীপায দাক্ষত্ব  খরীপায ঈয জনগরণয কগুররা ূরফপ ঈরল্লখ করযক্ষছ, 
তায ভরধয কক্ষি দাক্ষত্ব তাযা ারন কযরত াযরছ এফং কক্ষি ক অদা 
কযরছ? ক্ষখরাপত ক্ষশুরদয লখরনা ফা লকান গারনয কক্ষর থফা ভুরখয লকান 
ফুক্ষর ন। এক্ষি একক্ষি দাক্ষত্ব। ঈম্মায ারথ একক্ষি চুক্ষি। ক্ষনরজরক খরীপা 
লঘালণা কযা ভারন ুরযা ঈম্মায দাক্ষত্ব ক্ষনজ কাঁরধ তুরর লনা। 

অফাস্থররয ফযফস্থা 

খরীপায দাক্ষত্ব রে, ভুক্ষরভরদয জনয ক্ষনযাদ স্থাী অফাস্থররয ফযফস্থা 
করয লদা। অজ রি রি ভুক্ষরভ ভা-লফান, া নাযী-ক্ষশুযা অে 
ক্ষক্ষফরয ভানরফতয জীফন মান কযরছ। খরীপা ক্ষক াযরছন ফা াযরফন 
এআ ভুক্ষরভরদয অেরয ফযফস্থা কযরত? না! কখরনাআ না। তারর ক্ষকবারফ 
তারদয কারছ ফাঅত চাা রে? 

জান-ভাররয ক্ষনযাত্তা 

খরীপায দাক্ষত্ব র, ভুক্ষরভরদয জান-ভাররয ক্ষপাজত কযা। লকাক্ষি লকাক্ষি 
ভুক্ষরভ কারপযরদয ক্ষনমপাতরনয ক্ষকায, াজায াজায ভুক্ষরভ তারদয 
ফন্দীারা অফদ্ধ। খরীপা ক্ষক তারদয যি যিা কযরত াযরছ?  

ঈম্মায গুরুত্বূণপ ফযাারয স্বযীরয ঈক্ষস্থক্ষত 

দাঈরায ‘কক্ষথত খরীপারক’ জীফন মান কযরত  রুক্ষকর রুক্ষকর। 
ক্ষনরজয ক্ষনযাত্তায ফযাারযআ ফভ থাকরত  তিস্ত। একফায ক্ষকছু 
ভরয জনয জনমু্মরখ এর লআ লম দৃয ররছন অয ম্ভফ রে না 
ঈম্মায াভরন অা। ক্ষকবারফ তায রি ম্ভফ রফ ঈম্মায গুরুত্বূণপ 
ফযাারয স্বযীরয ঈক্ষস্থত া? 



 

 

 

অল্লা তাঅরায ক্ষফধান কামপকয কযা 

খরীপায দাক্ষত্ব র অল্লা তাঅরায ক্ষফধান ূণপরূর কামপকয কযা। হুদুদ-
ক্ষকা কামপকয কযা, জনগরণয ক্ষফফাদ ক্ষভিারনা। থচ অজ এআ 
ক্ষখরাপরতয রনক ‘ক্ষফরাা’ তাগুত ারনয ধীরন। ক্ষকবারফ ম্ভফ লখারন 
অল্লা তাঅরায ক্ষফধান ফাস্তফান কযা? 

এবারফ মক্ষদ অভযা একিা একিা করয খরীপায দাক্ষত্ব  ঈম্মায কগুররা 
লদক্ষখ, লদখা মারফ একিা ক অদা কযা ফাগদাদীয রি ম্ভফ রে না 
এফং ক্ষনকি বক্ষফলযরত ম্ভফ রফ ফরর ভরন  না।  

লভািকথা এখন এআ ক্ষযক্ষস্থক্ষতআ লনআ লম, খরীপা ঈম্মায ক অদা কযরফ 
এফং ক্ষখরাপরতয ক্ষফক্ষধ-ক্ষফধান জনগরণয ভারঝ কামপকয কযরফ। অয 
ফাগদাদীয ফা দাঈরায এআ িভতা লনআ লম, তাযা এআ ক  দাক্ষত্বগুররা 
অদা কযরফ। এফ লভৌক্ষরক দাক্ষত্ব ক্ষমক্ষন অঞ্জাভ ক্ষদরত ফযথপ-লফাধগভয ন 
তাঁয ক্ষখরাপত দাক্ষফয লমৌক্ষিকতা লকাথা খঁুরজ ান দাঈরায বাআযা! 

অল্লাভা ভাাযদী য. খরীপায ১০ক্ষি দাক্ষত্ব ঈরল্লখ করয ফররন, 

َماُم دبَا ذََكْراَنُه ِمْن ُحُقوِق اأْلُمَِّة فـََقْد َأدَّى َحقَّ اَّللَِّ تـََعاىَل ِفيَما ذَلُْم َوَعَليْ  ِهْم ، َوَوَجَب َلُو َوِإَذا َقاَم اإْلِ
 . اَعُة َوالنُّْصَرةُ َعَلْيِهْم َحقَّاِن الطَّ 

‘মখন খরীপা ঈক্ষল্লক্ষখত ঈম্মায কভূ ূণপ কযরফন, তখন ঈম্মায জনয 
 ঈম্মায ঈয অল্লা তাঅরায লম ক অরছ তা অদা ররছ ফরর 
গণয রফ। অয তখনআ খরীপায জনয জনগরণয ঈয দুক্ষি ক াক্ষজফ 
রফ এক. অনুগতয; দুআ. নুযাত ফা াাময।’   

অল্লাভা আফরন তাআক্ষভা য. ফররন,  
                                                           

অর-অকাভুস্ ুরতাক্ষনযা,   :১, ৃষ্ঠা:১৭



 

 

 

فكون الرجل أمَتا وقاضيا وواليا وغَت ذلك من األمور اليت مبناىا على القدرة والسلطان مىت 
 . حصل ما ػلصل بو من القدرة والسلطان حصلت وإال فال

‘লম ভস্ত ক্ষজক্ষনরয ক্ষবক্ষত্ত ক্ষি  কতৃপরত্বয ঈয, লমভন অভীয, ক্ষফচাযক 
ফা াক া, এগুররা তখনআ ক্ষজপত রফ, মখন কতৃপত্ব  ক্ষিয 
ক্ষধকাযী ায ঈকযণগুররা ক্ষফদযভান থাকরফ। এরফয নুক্ষস্থক্ষতরত 
লকঈ এগুররায দাক্ষফ কযায লমাগয রফ না।’   

এযয াখুর আরাভ য. এয একিা দৃষ্টান্ত লিরন ফররন, 

إال فال وىذا مثل كون الرجل راعيا للماشية مىت سلمت إليو حبيث يقدر أن يرعاىا كان راعيا ذلا و 
فال عمل إال بقدرة عليو فمن مل ػلصل لو القدرة على العمل مل يكن عامال والقدرة على سياسة 
الناس إما بطاعتهم لو وإما بقهره ذلم فمىت صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو 

 . سلطان مطاع إذا أمر بطاعة هللا

‘এয দৃষ্টান্ত রে চতুষ্পদ প্রাণীয একজন যাখাররয নযা, মখন তারক যাখার 
ফানারনা রফ এআ ক্ষারফ লম, ল তা চযারনায লমাগয, তারর ল যাখার 
ফরর ক্ষযগক্ষণত রফ। নতুফা ল যাখার ায রমাগয ফরর ক্ষফরফক্ষচত রফ। 
কারজয াভথপয ছাড়া লকান কারজয ক্ষধকাযী া মা না। মায কারজয 
াভথপয লনআ ল কারজয কতপা রত ারয না। ভানুলরক ক্ষযচারনায ক্ষি 
াফযস্ত  দুবারফ, ১.(বফধ ঈার) তারদয অনুগরতযয ভাধযরভ। ২.(নফধ 
ঈার) তারদয ঈয লজায খাক্ষির। মখন ল অনুগতয ফা িভতায িাযা 
ভানুলরক ক্ষযচারনা কযরত াযরফ তখনআ ল এভন াক ক্ষররফ গণয 
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রফ, লম অল্লা তাঅরায অনুগরতযয নুকূরর অরদ কযরর তায 
অনুগতয কযরত ।’   

আভাভ আফরন অক্ষফদীন াভী য. ফররন, 

واإلمام يصَت إماما أبمرين ابدلبايعة من األشراف واألعيان ، وأبن ينفذ حكمو ُب رعيتو خوفا من 
 . ال يصَت إماما قهره وجربوتو ، فإن ابيع الناس اإلمام ومل ينفذ حكمو فيهم لعجزه عن قهرىم

‘খরীপা  দুআক্ষি ক্ষফলরয ভাধযরভ: গুরুত্বূণপ  ম্মাক্ষনতরদয ফাঅরতয 
ভাধযরভ এফং তায িভতা  কতৃপরত্বয দারি তায হুকুভ জনগরণয ভারঝ 
কামপকয ায ভাধযরভ। মক্ষদ লরারকযা আভাভরক ফাঅত লদ, ক্ষকন্তু তায 
াযগতায কাযরণ তায হুকুভ জনগরণয ভারঝ কামপকয না , তারর ল 
খরীপা রত াযরফ না।’   

ক্ষতক্ষন অয ফররন, 

يشًتط مع وجود ادلبايعة نفاذ حكمو وكذا ىو شرط أيضا مع االستخالف فيما يظهر ، بل يصَت 
 . إماما ابلتغلب ونفاذ احلكم والقهر بدون مبايعة أو استخالف كما علمت

‘ফাঅরতয ারথ তায হুকুভ কামপকয ািা তপ। এভক্ষনবারফ 
আক্ষস্তখরারপয লিরত্র এআ একআ তপ- মায ফণপনা াভরন অরছ; ফযং লকঈ 
ফাঅত ফা আক্ষস্তখরাপ ছাড়া শুধু তাগালু্লফ (ক্ষি প্ররাগ করয), হুকুভ 
কামপকয কযা এফং লজায খাক্ষির খরীপা রত ারয।’   
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তএফ, ফাগদাদী লমরতু তায দাক্ষত্ব ারন কযরত িভ নন, জনগরণয 
ক প্রদান কযরত িভ নন এফং তায হুকুভ ঈম্মায ভারঝ কামপকয ন, 
তাআ ল খরীপা ন। ভুক্ষরভরদয জনয তায ারত ফাঅত া 
অফযক ন।  

করকক্ষি গুরুত্বূণপ ক্ষফল 

ফাগদাদী লকাযাআী 

দাঈরায ভথপক রনক বাআরক মক্ষদ ক্ষজজ্ঞাা কযা , লকন তুক্ষভ 
তারদযরক ভথপন কযছ ফা লকন ঈি ক্ষখরাপতরক অনায কারছ ক্ষঠক 
ভরন রে? তখন তারদয ঈত্তয , ক্ষকবারফ তারদয ক্ষখরাপত ক্ষঠক রফ 
না, থচ ফাগদাদী লকাযাআী? বাআরদয ধাযণািা এভন লম, এতক্ষদন 
ভুজাক্ষদগণ ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠা করযনক্ষন লকাযাআী কাঈরক না াায 
কাযরণ। ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠা শুধু লকাযাআীয ভরধয এর অিরক ক্ষছর। ুতযাং 
এখন অয ক্ষফরে কযায ুরমাগ লনআ।  

রনক বাআ অরছন, মাযা শুধু এআ কাযরণ দাঈরায িাক্ষত লম, অফু 
ফকয ফাগদাদী লকাযাআী। এভন ধাযণায কাযণ রে ক্ষখরাপত ম্পরকপ 
বাআরদয জানায ক্ষযক্ষধ রনক স্বল্প। বাআরদয রজ লফাঝায জনয ফরফ, 
ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায জনয ৩ক্ষি ক্ষফল রিণী: 

* খরীপা ায লমাগয ফযক্ষি লক, থফা লক রফন খরীপা? 

* খরীপা ক্ষনফপাক্ষচত রফ ক্ষকবারফ ফা কাযা ক্ষনফপাচন কযরফন? 

* কখন ক্ষনফপাক্ষচত রফ থফা ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায জনয ক্ষফশ্ব ক্ষযরফ  
ঈম্মায ফস্থা কখন ঈরমাগী রফ। 



 

 

 

বাআরদয লম ক্ষফলিা গবীযবারফ ঈরক্ষি কযা ঈক্ষচৎ তা রে, ক্ষখরাপত 
প্রক্ষতষ্ঠা ক্ষফরে কযায কাযণ এআ ন লম, ঈম্মায ভারঝ খরীপা ায 
লমাগয ফযক্ষি লকঈ ক্ষছররন না ফা াা মাক্ষের না; ফযং খরীপা ায জনয 
লমফ ক্ষপাত (নফক্ষষ্টয) অফযক লরফয ক্ষধকাযী রনক ফযক্ষি 
অরাভদুক্ষরল্লা ঈম্মায ভারঝ ক্ষফদযভান অরছন।  

অয লকাযাআ, এিা লছািখাি লকান ফং ন; ফযং রনক ফড় ফং। 
অযফ-অমভ, তথা ুরযা ক্ষফশ্বজুরড় এ ফংরয াজায াজায ভানুল ছক্ষড়র 
অরছন, মারদয ভারঝ রনরক অরাভদুক্ষরল্লা ারর  ভুত্তাকী অরছন 
এফং মারদয ভারঝ রনরক অল্লা তাঅরায রথয ভুজাক্ষদ। 

লকান লকাযাআী ফযক্ষি ক্ষখরাপরতয দাক্ষফ কযররআ তারক ফাঅত ক্ষদরত রফ 
এফং ক্ষতক্ষন ভুক্ষরভরদয খরীপা রফন, ল লমআ লাক না লকন এভন 
অকীদা অরু ুন্না ার জাভারতয ন যাক্ষপজীরদয। এ ধযরণয 
অকীদারক প্রতযাখযান করয াখুর আরাভ আফরন তাআক্ষভা য. ফররন, 

أن ىذا ليس قول أىل السنة واجلماعة وليس مذىبهم أنو دبجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعتو 
أىل الكالم فليس ىو قول أئمة أىل وغلب على صبيع الناس طاعتو وىذا وإن كان قد قالو بعض 

السنة واجلماعة بل قد قال عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر من ابيع رجال بغَت مشورة من ادلسلمُت فال يبايع 
 . ىو وال الذي ابيعو تغرة أن يقتال

‘ক্ষনি এিা অরু ুন্না ার জাভারতয অকীদা ন ফা তারদয 
ভাজাফ ন লম, লকান একজন লকাযাআীরক ফাঅত ক্ষদররআ ল খরীপা 
ভরনানীত র মারফ এফং কর ভানুরলয ঈয তায ারত ফাঅত লদা 
াক্ষজফ রফ। মক্ষদ কক্ষত ‘অরুর কারাভ’ এভনক্ষি ফরররছন, তরফ 
এিা অরু ুন্না ার জাভারতয আভাভরদয কথা ন; ফযং ভয আফনুর 
খাত্তাফ যাক্ষম. ফরররছন, ভুক্ষরভরদয ারথ যাভপ কযা ফযতীত লম ফযক্ষি 
কাঈরক ফাঅত প্রদান করয, তায লমন নুযণ কযা না  এফং ল মায 



 

 

 

ফাঅত গ্রণ করযরছ তায লমন নুযণ কযা না , মারত এরত করয 
ঈবরয ভৃতুয লিরক অনা না ।’   

অবু্দল্লা আফরন মুফাআয যাক্ষম. এয ক্ষখরাপত 

দাঈরা ভক্ষথপত এক বাআ একক্ষি প্রশ্ন করযক্ষছররন অবু্দল্লা আফরন মুফাআয 
যাক্ষম. এয ক্ষখরাপত ক্ষছর ভক্কা-ভদীনা খুফ াভানয স্থারন, তফু ঈরাভার 
লকযাভ তারক ‘অভীরুর ভুক্ষভনীন ক্ষারফ রোধন করযন, তারর ফাগদাদী 
লকন খরীপা রত াযরফন না?  

অবু্দল্লা আফরন মুফাআয যাক্ষম. এয ক্ষখরাপত ফা ারনয ফযাারয এআ 
ধাযণাক্ষি ক্ষঠক ন। তাক্ষযখ (আক্ষতা) ম্পরকপ জ্ঞতায পরর এভন ং 
বতক্ষয । 

ফাস্তফতা রে, অবু্দল্লা আফরন মুফাআয যাক্ষম. এয ক্ষখরাপত ক্ষছর রনক 
রনক ক্ষফসৃ্তত। জভহুরয ঈম্মা তারক ফাঅত প্রদান করযক্ষছররন। এয 
ভাধযরভআ ক্ষতক্ষন অভীরুর ভুক্ষভনীন ক্ষনফপাক্ষচত রক্ষছররন। ক্ষতক্ষন ভক্কা ভদীনা 
লগািা ক্ষজাজ, আররভন, ক্ষভয, আযাক, লখাযাান  াভ ান করযন। 

আভাভ অভদ য. অফু ফকয ক্ষফন অআযা য. লথরক ফণপনা করযন, 

 . ما بقي أرض إال ملكها ابن الزبَت إال األردن

‘আফনুম মুফাআয যাক্ষম. জিপান ফযতীত এভন লকান বূক্ষভ ক্ষছর না, মা ক্ষধকায 
করযনক্ষন।’   

আভাভ মাাফী য. ফররন, 
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অ-ুন্না, ক্ষর অফী ফকয আফরন খাল্লার। াদী নং ৮৫৩



 

 

 

أربع وستُت، وحكم على احلجاز، واليمن، ومصر، والعراق، وبويع ابخلالفة عند موت يزيد سنة 
 . وخراسان، وبعض الشام

‘অবু্দল্লা আফরন মুফাআয যাক্ষম. ৬৪ ক্ষজযীরত আাক্ষজরদয ভৃতুযয য 
ক্ষখরাপরতয ফাঅত গ্রণ করযন। ক্ষতক্ষন ক্ষজাজ, আররভন, ক্ষভয, আযাক  
ারভয ক্ষকছু ঞ্চর ান করযন।’   

আভাভ ফাআাকী য. ফণপনা করযন, াাফী াপান যাক্ষম. আফরন ভয 
যাক্ষম. লক ক্ষজজ্ঞাা করযন, 

ُو َأْىُل اْلُعُروِض َوَأْىُل اَي َأاَب َعْبِد الرَّضْبَِن َما ؽَلْنَـُعَك َأْن تـََباِيَع َأِمََت اْلُمْؤِمِنَُت يـَْعٌِت اْبَن الزُّبـََْتِ فـََقْد اَبَيَع لَ 
 . َواَّللَِّ اَل ُأاَبِيُعُكْم َوأَنْـُتْم َواِضُعو ُسُيوِفُكْم َعَلى َعَواتِِقُكمْ  فـََقاَل : اْلِعَراِق َوَعامَُّة َأْىِل الشَّامِ 

‘র অফু অক্ষব্দয যভান! লকন অক্ষন অভীরুর ভুক্ষভনীন অবু্দল্লা আফরন 
মুফাআযরক ফাঅত ক্ষদরেন না? থচ তারক ফাঅত ক্ষদররছন, জাক্ষজযাতুর 
অযফফাী, আযারকয ক্ষধফাীগণ, ারভয জনাধাযণ? ক্ষতক্ষন ফরররন, 
অল্লায থ! মতিণ লতাভযা লতাভারদয তযফাক্ষয ক্ষনরজরদয কাঁরধয ঈয 
যাখছ অক্ষভ লতাভারদযরক ফাঅত লদফ না।’   

ঈরযাি প্রভাণ লথরক স্পষ্ট’ র, অবু্দল্লা আফরন মুফাআয য. এয ক্ষখরাপত 
াফযস্ত ররছ জভহুয ঈম্মায ন্তুক্ষষ্ট  ফাঅরতয ভাধযরভ। ুতযাং তায 
ারথ ফাগদাদীয ক্ষখরাপতরক তুরনা কযা একক্ষি ফান্তয ক্ষফল।  

অরযকক্ষি ক্ষফল: অবু্দল্লা আফরন মুফাআয যাক্ষম. লক ঈম্মায ক্ষকছু ং 
ফাঅত প্রদান না কযায কাযরণআ রনক ারাপ তারক অভীরুর ভুক্ষভনীন 
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ফররত ক্ষিভত লালণ করযরছন এফং তাঁয ানরক ক্ষখরাপত ক্ষারফ গণয 
করযনক্ষন।  

আভাভ মাাফী য. ফররন, 

سق لو االمر، ومن ٍب مل يعده بعض العلماء ُب أمراء ادلؤمنُت، وعد دولتو زمن فرقة، فإن ومل يستو 
مروان غلب على الشام ٍب مصر، وقام عند مصرعو ابنو عبدادللك بن مروان، وحارب ابن الزبَت، 

م بنو وقتل ابن الزبَت رضبو هللا، فاستقل ابخلالفة عبدادللك وآلو، واستوسق ذلم االمر، إىل أن قهرى
 . العباس بعد ملك ستُت عاما

‘ক্ষকন্তু অবু্দল্লা আফরন মুফাআয এয ফাঅত ূণপ ক্ষন (করর লদক্ষন)। 
অয এয পরর লকান লকান অররভ তাঁরক অভীরুর ভুক্ষভনীনরদয কাতারয 
গণয করযন না এফং তাঁয ানরক (ভুক্ষরভরদয ভারঝ) ক্ষফবক্ষিয ভ ফরর 
গণয করযন। লকননা, ভাযান প্রথরভ াভ, তঃয ক্ষভরযয িভতা দখর 
করয। তঃয তায ন্তান অবু্দর ভাক্ষরক ক্ষফন ভাযান তায স্থরাক্ষবক্ষলি 
  আফনুম মুফাআয যাক্ষম. এয ারথ মুদ্ধ করয এফং আফনুম মুফাআয যাক্ষম. 
লক তযা করয। তঃয এককবারফ অবু্দর ভাক্ষরক  তায ক্ষযফায 
ক্ষখরাপত গ্রণ করয এফং ৬০ ফছয যাজত্ব কযায য ফনু অব্বারয কতৃপত্ব 
রারবয ূফপ মপন্ত লখরাপত তারদয ারতআ থারক।’   

ুতযাং অবু্দল্লা আফরন মুফাআয যাক্ষম. লক ক্ষদর প্রভাণ ল কযা লকানবারফ 
ভীচীন ন। শুধু ঈম্মায ক্ষকছু ং তাঁরক ফাঅত না লদায কাযরণ 
রনক অররভগণ তারক অভীরুর ভুক্ষভনীন ফররনক্ষন। অয ফাগদাদীরক ুরযা 
ঈম্মঠঘ রনক দূরযয কথা ভুজাক্ষদরদয ১০ বারগয এক বাগ ফাঅত 
প্রদান করযনক্ষন।  
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তাভকীন-ক্ষফীন ক্ষফরাা / প্ররদ  

দাঈরায দু্ভত কভপকারন্ডয ভরধয একক্ষি রে, তাভকীন ক্ষফীন ক্ষফরাা/ 
প্ররদ। থপাৎ লকান এক ক্ষজারদযবূক্ষভ লথরক দরছুি ক্ষকছু ভুজাক্ষদ 
তারদযরক ফাঅত ক্ষদররআ তাযা লিারক তারদয ক্ষফরাা /প্ররদ লঘালণা 
করয। লমভনক্ষি ঘরিরছ, লখাযাান, আররভন, ক্ষরক্ষফা  লৌক্ষদরত। থচ এ 
ভস্ত এরাকারত দাঈরায লকান তাভকীন লনআ। এগুররা তাগুতী 
ানফযফস্থায ধীরন।  

তারদয বক্ষনকযা লখারন লগারন ফস্থান করয। অয মুদ্ধিা রে গক্ষযরা 
মুদ্ধ। তারদয এআ ক্ষি লনআ লম, তাযা লখারন অল্লা তাঅরায ক্ষফধান 
ূণপাঙ্গরূর ফাস্তফান কযরফ, জনগণরক ক্ষযচারনা কযরফ, ক্ষনযাত্তা লদরফ 
এফং তারদয কারছ তারদয ক লৌঁরছ লদরফ। থচ এভন এরাকাগুররারত 
তাযা একাক্ষধক ক্ষফরাা খুরর ফররছ। মায লকান দৃষ্টান্ত আক্ষতার াা 
মা না। 

অররভগণ ফরররছন লকান দাঈরা (যাষ্ট্র) তখনআ দাঈরা ফরর গ্রণরমাগয 
রফ, মখন তায ভারধয ক্ষতনক্ষি ক্ষজক্ষন ক্ষফদযভান থাকরফ। 

১. ারতা ফা কতৃপত্ব। মায ভাধযরভ জনগরণয কর ভযায ভাধান কযা 
রফ এফং জনগরণয ঈন্নরনয ক্ষযকল্পনাগুররা ফাস্তফাক্ষত রফ। লমখারন 
থাকরফ প্রান, ক্ষফচায ফযফস্থা, াক লেক্ষণ আতযাক্ষদ। 

২. জনগণ। 

৩. ঞ্চর, লমখারন জনগণ ফফা কযরফ  ারকয অআন কামপকয রফ।  

এআ ক্ষতনক্ষিয লকান একক্ষি ক্ষজক্ষন নুক্ষস্থত থাকরর তা দাঈরা ফরর ধতপফয 
রফ না। 



 

 

 

থচ দাঈরা এভন রনক প্ররদ লঘালণা করযরছ, মা তাগুত ারনয 
ধীরন। লমখারন ূণপ কতৃপত্ব তাগুতরদয, ভুজাক্ষদগণ লমখারন অত্মরগারন 
লথরক গক্ষযরা মুরদ্ধ ক্ষরপ্ত। লমভন, লফরাাতুন নজদ তথা নজদ প্ররদ। 
লফরাাতুর লজাজ ফা লজাজ প্ররদ, লফরাাতুর ফাযাআন ফা ফাযাআন 
প্ররদ, লফরাাতুর লখাযাান ফা লখাযাান প্ররদ।  

ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায ভ 

দাঈরায ভথপকগণ ফাযফায লম ং ঈস্থান করয থারকন তা র- 
ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠা একিা াক্ষজফ ক্ষফধান। অর-কারদা, তাক্ষরফান  নযানয 
ক্ষজাদী গ্রুগুররা এআ াক্ষজফ ারন কযক্ষছর না। দাঈরা এআ াক্ষজফ 
অদা করযরছ। 

এয ঈত্তয লদায ূরফপ অক্ষভ তারক করকক্ষি প্রশ্ন কক্ষয: একিু লবরফ লদখ- 

ভুজাক্ষদগণ লতা ক্ষজাদ শুরু করযরছন ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন 
নুফুারক’ ক্ষপক্ষযর অনায জনযআ। অর-কারদায লম ূফপফতপী ারখগণ 
অরছন, মারদযরক দাঈরা ক্ষনরজরদয আভাভ ফরর দাক্ষফ করয  তারদয 
ভানারজয ঈয প্রক্ষতক্ষষ্ঠত অরছ ফরর অাজ তুরর, লমভন, ারখ 
াভা, ারখ অফু আাা অর-ক্ষরফী, ারখ অক্ষতযাতুল্লা অর-ক্ষরফী 
য. , ক্ষফশ্বফযাী তারদয তাভকীন লতা দাঈরায লচর রনক লফক্ষ ক্ষছর 
আররভন, আযাক, ভারী, লাভাক্ষরা, লখাযাারনয রনক স্থান অত্বাধীন ক্ষছর 
, তফু তাযা লকন ক্ষখরাপত লঘালণা কযররন না? থচ তারদয ক্ষজাদ ক্ষছর 
ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায জনয? অয তারদয লঘালণা দাঈরায লচর ঐরকযয লিরত্র 
রনক লফক্ষ কামপকযী ত? তাযা ক্ষক এআ াক্ষজরফয ফযাারয জাগ 
ক্ষছররন না? 



 

 

 

দাঈরায ারফক অক্ষভয অফু ভয অর-ফাগদাদী  অফু াভজা অর-
ভুাক্ষজয য. ক্ষছররন। অফু ভয ফাগদাদী য. ক্ষছররন লকাযাআী। তফু 
তাযা লকন ক্ষখরাপত লঘালণা না করয দাঈরা লঘালণা ক্ষদরক্ষছররন? তাযা ক্ষক 
এআ াক্ষজরফয ফযাারয জ্ঞাত ক্ষছররন না? 

অফু ভয অর-ফাগদাদী য. এয াাদারতয য অভীয ররন অফু ফকয 
অর-ফাগদাদী। ক্ষমক্ষন লকাযাআী। তফু দাঈরা লকন তখন ক্ষখরাপত 
লঘালণা কযর না? ক্ষখরাপত লঘালণা কযরত চাযফছয মপন্ত ক্ষফরে লকন?  

যাঁ, ঈত্তয এিাআ লম তখন ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায ভ ক্ষন। লআ ক্ষযরফ  
ক্ষযক্ষস্থক্ষত অরক্ষন। তাআ অর-কারদায ারখগণ  দাঈরায অভীযগণ 
(মাযা তখন অর-কারদাযআ াখা ক্ষছররন) এআ ঈরদযাগ গ্রণ করযনক্ষন। 

এখন প্রশ্ন রে, তখন অয এখনকায ভারঝ ক্ষফশ্ব ক্ষযক্ষস্থক্ষতয কী ক্ষযফতপন 
ঘরিরছ? ূরফপয ারখগণ, দাঈরা মারদয ভানারজয নুযণ কযরছ ফরর 
দাক্ষফ করয, লমফ ফাধয-ফাধকতায কাযরণ তখনআ খরীপা ক্ষনধপাযরণয ঈরদযাগ 
গ্রণ করযনক্ষন, লআ ফাধাগুররা ক্ষক এখন দূয ররছ?  

এখারন অরযকক্ষি রিণী ফযায র: অর-কারদা, তাক্ষরফান ফা নযানয 
ভুজাক্ষদীরনয ারথ দাঈরায ভতরবদ ক্ষকন্তু ক্ষখরাপত লঘালণায য ক্ষন; 
ফযং দাঈরা মখন লখাঁড়া মুক্ষি ক্ষদর অভীযরদয ফাধয ররছ, ারভয 
নযানয ভুজাক্ষদীরনয ঈয জুরুভ  নযা-যিাত শুরু করযরছ, নযানয 
ক্ষজাদী গ্রুগুররারক তাকপীয শুরু করযরছ; তখন ারখ অআভান অর-
কারদায ি লথরক তারদয এ ভস্ত কারজয ফযাারয ক্ষনরজরদয দাভুি 
লঘালণা করযন  নযানয ভুাক্ষক্কক ঈরাভা  লনাক্ষতগণ তারদয ফযাারয 
ঈম্মা লক তকপ কযরত থারকন। 



 

 

 

অয লআ ভুূরতপ দাঈরা তারদয ক্ষখরাপত লঘালণা করয। লআ ভক্ষিআ ক্ষক 
ক্ষখরাপত লঘালণায জনয ঈমুি ভ ক্ষারফ তারদয কারছ ক্ষফরফক্ষচত র? 
নাক্ষক ক্ষখরাপত লঘালণারক তাযা একিা চাদয ক্ষারফ ফযফায কযর, মায 
ভাধযরভ ক্ষনরজরদয কভপরক লঢরক যাখা মা, মুফকরদযরক ধরয যাখা মা? 
! 

ভুজাক্ষদীন ঈরাভা  ারখরদয ক্ষখরাপত লঘালণা না লদায কাযণ 

অভযা ূরফপ অররাচনা করযক্ষছ, ক্ষখরাপত কী, খরীপায দাক্ষত্ব কী, খরীপায 
ঈয জনগরণয ক কী। অভযা ূরফপ ঈরল্লখ করযক্ষছ, ক্ষখরাপত ভুরখ 
অড়ারনা লকান ফুক্ষরয নাভ ন; ফযং এক্ষি ঈম্মা  খরীপায ভারঝ একক্ষি 
চুক্ষি। লম চুক্ষি গ্ররণয য খরীপা ঈম্মায রনকগুররা দাক্ষত্ব গ্রণ করয। 
অয এআ দাক্ষত্বগুররা াররনয জনযআ ক্ষখরাপত ফযফস্থা।  

ক্ষখরাপত লঘালণা র, ক্ষকন্তু খরীপায কাজগুররা কযা লগর না, তারর এআ 
লঘালণায িাযা ঈম্মায কী রাব রফ ? অভযা লতা লদখক্ষছআ কী রে ! 

ভুজাক্ষদ লনতৃফৃন্দ ক্ষখরাপত ফযফস্থা ুনঃপ্রক্ষতষ্ঠায ররি লমবারফ গ্রয 
ক্ষেররন া র: 

১. ক্ররিাযরদয তন ঘিারনা, তারদয লথরক ভুক্ষরভ বূখেগুররা ভুি কযা। 

২. আাহুদী নাাযারদয এরজন্ট ভুযতাদ াকরদয ক্ষফরুরদ্ধ জনগণরক 
জাক্ষগর লতারা, তারদয তন ঘিারনা। 

৩. ভগ্র ক্ষফরশ্বয ক্ষজাদী জাভাতগুররায ভারঝ ভ্রাতৃত্ব  লৌাদপযরয ফন্ধন দৃঢ় 
কযা। কররক ক্ষবন্ন অকীদা-ভানারজ ক্ষনর অা। 



 

 

 

৪. ঈম্মায ভারঝ দাাক্ষত কামপক্রভ ফৃক্ষদ্ধ কযা এফং গণতন্ত্র, জাতীতাফাদ 
 ধভপ ক্ষনযরিতায লছাফর লথরক তারদযরক ঈদ্ধায করয আরারভয রথ 
ক্ষযচাক্ষরত কযা। 

এআ চাযক্ষি ক্ষজক্ষন ফাস্তফাক্ষত রর আনাঅল্লা ক্ষখরাপত প্রক্ষতষ্ঠায থ 
ঈনু্মি রফ। ঈম্মায ন্তুক্ষষ্টরত এফং ‘অরুর াক্ষল্ল ার অকরদয’ 
ক্ষনধপাযরণয ভাধযরভ লকান লমাগয ফযক্ষিরক ঈম্মায খরীপা ক্ষারফ ক্ষনধপাযণ 
কযা ম্ভফ রফ। অয লআ ক্ষখরাপত রফ ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন 
নুফুা’। লআ খরীপায রিআ ম্ভফ রফ ক্ষখরাপরতয ভান দাক্ষত্ব ারন 
কযা। 

অল্লা তাঅরায কারছ প্রাথপনা, ক্ষতক্ষন ঈম্মা লক ‘ক্ষখরাপত অরা ক্ষভনাক্ষজন 
নুফুা’ দান করুন। (অভীন) 

 وآخر دعواان أن احلمد  رب العادلُت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

দাঈরায অর রূ - ফপ-৩ 

দাঈরা কতৃপক ৃষ্ট ংভূ 

দাঈরা মখন ক্ষভথযা, নযা-যিাত  তাকপীরযয লিরত্র চযভ ফাড়াফাক্ষড়য 
ক্ষকায তখন ভুজাক্ষদ ারখগণ তারদয ফযাারয ঈম্মারক তকপ কযরত 
রাগররন। তারদয ারথ মৃ্পি ভুজাক্ষদীনরদযরক ক থ লচনারত 
রাগররন। তখন তাযা নতুন এক চক্রান্ত ক্ষনর ভারঠ াক্ষজয র। অয তা 
রে ভুজাক্ষদীরনয ফযাারয প্রচায  লপ্রাাগান্ডা ছড়ারনা। 
ঈরেযভূরকবারফ ছড়ারনা র নানা রন্দ-ং।  

এ মপার অভযা তারদয ৃষ্ট ংগুররা ধাযাফাক্ষকবারফ ক্ষনযন কযায 
লচষ্টা কযফ। 

মখন ভুজাক্ষদীরনয পারা তারদয প্রফৃক্ষত্তয নুক‚র র না, তখন 
ঈভাযারদয ভতাভতরক ফজ্ঞা করয তাযা ক্ষনরজরদয ভতাভরতয ঈয লফঁরক 
ফর। অনুগতয বঙ্গ কযর। অয তারদয এফ যাধরক ঢাকায জনয 
তাযা প্রথভ লম ূয তুরর, তা রে- অর-কারদায ভানাজ ারে লগরছ, 
ক্ষফকৃত র লগরছ। দাঈরায ভুখাত্র অফু লভাাম্মদ অর-অদনানী ‘ভা কানা 
ামা ভানামানা’ নাভক ফারন ফররন, 

 . القاعدة اضلرفت وتبّدلت وتغَّتت

‘অর-কারদা থভ্রষ্ট ররছ, ক্ষযফতপন ররছ, ারে লগরছ।’ 

 ক্ষতক্ষন অয ফররন, 

 . لقد اضلرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب

‘তানমীভুর কারদায লনতৃত্ব ক্ষঠক ভানাজ লথরক ভ্রষ্ট র লগরছ।’ 

অয এয স্বরি তাযা ক্ষকছু লখাঁড়া মুক্ষি ঈস্থান কযরত অযম্ভ কযর। 



 

 

 

ং:১ 

তারদয এক নেয ক্ষবরমাগ রে, ারখ অআভান ক্ষফক্ষবন্ন ভুক্ষরভ যারষ্ট্রয 
তাগুত লনাফাক্ষনীরক তাকপীয করযন না।  

অদনানী ফররন, 

وتصدع برّدة اجليش ادلصري والباكستاين واألفغاين والتونسي واللييب واليمٍت وغَتىم من جنود 
 الطواغيت وأنصارىم

‘অক্ষন (ারখ অআভান) লঘালণা ক্ষদন, ‘ক্ষভয, াক্ষকস্তান, অপগান, 
ক্ষতঈক্ষনক্ষা, ক্ষরক্ষফা, আররভন  নযানয লদরয তাগুত লনাফাক্ষনী  
াামযকাযীযা ভুযতাদ’।  

জফাফ:- 

ুফানাল্লা! ারখ অআভানরক ফরা রে, ক্ষতক্ষন লমন তাীরদয প্রথভ 
রুকন ‘কুপয ক্ষফত-তাগুত’ অদা করযন। ক্ষতক্ষন তাগুতরদযরক তাকপীয না 
কযা তায তাীদ স্পষ্ট না। 

ং ক্ষনযন এক. 

ারখ অআভারনয লনতৃরত্ব কারদাতুর ক্ষজারদয (অর-কারদায) অপগান 
াখায বাআরযা অপগাক্ষনস্তারন অপগান ভুযতাদ লনাফাক্ষনীরক তযা 
কযরছ। ক্ষনু্দস্তান াখায ভুজাক্ষদীন াক্ষকস্তারন াক্ষকস্তান লনাফাক্ষনীয 
ক্ষফরুরদ্ধ রড়রছ। জামীযাতুর অযফ াখায ভুজাক্ষদীন আররভরনয 
লনাফাক্ষনীয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ কযরছ। লাভাক্ষরায ভুজাক্ষদীন অ-াফাফ 
লাভাক্ষরান তাগুত ফাক্ষনীয ক্ষফরুরদ্ধ রড়াআ কযরছ। ভুজাক্ষদগণ প্রক্ষতক্ষদন 
ভুক্ষরভ লদরয এ ভস্ত তাগুত ফাক্ষনীয দযরদযরক তযা কযরছ, ফন্দী 
কযরছ, তারদয ম্পদ গক্ষণভত ক্ষররফ গ্রণ কযরছ।  



 

 

 

ারখ অআভান  অর-কারদায বক্ষনকগণ শুধু একর তাগুত 
ফাক্ষনীগুররারক তাকপীয করযআ িান্ত ক্ষন; ফযং তারদযরক তযা কযরছ, 
ফন্দী কযরছ, তারদয ম্পদ গক্ষণভত ক্ষররফ গ্রণ কযরছ মা ক্ষদফাররকয 
নযা স্পষ্ট, ক্ষকন্তু অল্লা তাঅরা মক্ষদ কাঈরক ন্ধ  ভ্রষ্ট করয লদন তারর 
লিা ক্ষবন্ন কথা। অয লকঈ মক্ষদ খাযা ঈরেরয ভুক্ষরভরদযরক ক্ষফভ্রান্ত 
কযরত লচাখ ফন্ধ করয এফ ফরর লফড়া তারর লতা অল্লা তাঅরা তা 
লদখরছন।  

দুআ. 

ারখ অআভান তাঁয রনক ক্ষরখক্ষন  অররাচনা একর াক  
তারদয লনারনাফাক্ষনীরক তাকপীয করযরছন, তারদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ কযায 
কথা ফরররছন। ক্ষতক্ষন াক্ষকস্তানী যাষ্ট্রফযফস্থায কুপয প্রভারণয জনয ৃথক 
একক্ষি ক্ষকতাফ মপন্ত যচনা করযরছন। ারখ ফররন: 

فقد تغّلب على أىلها حّكام كّفار رلرمون، حكموا ادلسلمُت أبحكام اليهود والنصارى، ووالوا 
فهؤالء احلكام كّفار بنّص الكتاب والسّنة وإصباع سلف األّمة، غلب على كّل  أعداءهللا تعاىل...

حبسب طاقتو وقدرتو، واليؤثّر ُب ذلك أهّنم يتسّمون مسلم جهادىم ابليد وادلال واللسان، كلّّ 
أبمساء ادلسلمُت، ويتكّلمون بلساهنم، فال فرق ُب إطالق أحكام الكفر بُت من كان من 

 . الكفاراألصليُت ومن ينتسب زورًا وهبتاانً إىل ىذا الدين

‘আরাভী বূখেগুররা ক্ষনন্ত্রণ কযরছ াক্ষষ্ঠ কারপয াকফগপ। তাযা 
ভুরভানরদযরক ান কযরছ আহুদী-নাাযারদয ক্ষফধান িাযা। তাযা অল্লা 
তাঅরায ত্রুরদয ারথ ফনু্ধত্ব কযরছ। ুতযাং এ াকফগপ কারপয। অয 
এিা কুযঅন-ুন্না  ূফপূযীরদয আজভা িাযা প্রভাক্ষণত। প্রক্ষতক্ষি 
ভুরভারনয ঈয াক্ষজফ র, ক্ষনজ ক্ষনজ ক্ষি  াভথপয নুমাী তারদয 
ক্ষফরুরদ্ধ জান ভার  মফান িাযা ক্ষজাদ কযা। তাযা লম ভুরভান নাভ ধাযণ 
করয অরছ এফং তারদয বালারতআ কথা ফররছ এ লিরত্র তায লকানআ 



 

 

 

কামপকক্ষযতা থাকরফ না। অর কারপয অয ক্ষভথযা  ফারনাািবারফ দীরনয 
ারথ ম্পকপমুি কারপরযয ভারঝ কুপরযয হুকুভ প্ররারগয লিরত্র লকান 
াথপকয কযা রফ না।’   

ক্ষতন. 

ারখ অআভান অপগান ক্ষজারদ লমাগ লদায ূরফপ ক্ষভরয ‘জাভাাতুর 
ক্ষজারদয’ একজন ঈচ্চ মপারয অভীয ক্ষছররন। অয ক্ষজাদী জাভাারতয 
তখন লথরকআ এআ অকীদা লম, এ কর তাগুত াকযা ভুযতাদ। ুতযাং 
দীন কাররভয জনয তারদয ক্ষফরুরদ্ধ  তারদয বক্ষনকরদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষজাদ 
ছাড়া ক্ষফকল্প লকান থ লনআ। ক্ষতক্ষন ল ভ লথরক ক্ষনর অজ মপন্ত ক্ষনরজয 
জীফনিা ক্ষতফাক্ষত কযরছন এ কর তাগুতী ফাক্ষনীয ক্ষফরুরদ্ধ রড়াআ 
করয। াজায াজায ভুক্ষরভ মুফরকয লনতৃত্ব ক্ষদরেন। মাযা এ কর 
বক্ষনকরদযরক তাকপীয করয এরদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ করয, লআ ভান ারখ, 
ক্ষমক্ষন এ রথআ ক্ষনজ লমৌফন কাক্ষিররছন, ক্ষনরজয দাঁক্ষড়গুররা াদা করযরছন, 
তাঁয ফযাারয ফাদ লদা রে, তাঁয তাীদ স্পষ্ট না, কাযণ ক্ষতক্ষন এআ 
বক্ষনকরদযরক তাকপীয করযন না। 

ং:২ 

ারখ অআভারনয অকীদা ক্ষঠক লনআ, কাযণ ক্ষতক্ষন তাগুত, ভুযতাদ, কুপপায 
 এধযরণয ব্দ ফ ভ ফযফায না করয নয ব্দ ফযফায করযন। 
‘অরপারম যআযা’ লক ফ ভ ফযফায করযন না।  

অদনানী ফররন: 

                                                           

ভাঅক্ষরভুর ক্ষজাদ, ংখযা:১, ৃষ্ঠা:২৭



 

 

 

واستبدال نعتهم ابدلتأمركُت وغَتىا من النعوت، وُتسّميهم دبامسّاىم بو رّب العادلُت: ......
ابلطواغيت والكّفار وادلرتّدين، وعدم التالعب ابألحكام واأللفاظ الشرعية كقولك: احلكم الفاسد، 

 . تور الباطل، والعسكر ادلتأمركُتوالدس

‘অভযা অনারক অফান জানাক্ষে অক্ষন এভস্ত লনাফাক্ষনীয লিরত্র 
‘অরভক্ষযকান’ ফা এধযরণয ক্ষফরলণগুররা ফযফায কযা লছরড় ক্ষদন। ‘তাগুত, 
কুপপায, ভুযতাদ’, এ ধযরণয লম ভস্ত নারভ অল্লা তাঅরা তারদযরক 
রোধন করযরছন ল ভস্ত ব্দ ফযফায করুন। যী ব্দ  ক্ষফধানভূ 
ক্ষনর লখরা ফন্ধ করুন। লমভন অক্ষন ফরর থারকন,- الفاسد احلكم (ভ্রষ্ট 
ক্ষফধান), الدستورالباطل (ফাক্ষতর ংক্ষফধান), العسكرادلتأمركُت অরভক্ষযকান ফাক্ষনী।’ 

 জফাফ: 

অদনানী অর-কারদা  ারখ অআভারনয অকীদা/ভানাজ ভ্রান্ত ায 
লমভস্ত কাযণ ঈরল্লখ করযরছ, তায ভরধয একক্ষি রে, ারখ অআভারনয 
ব্দ প্ররাগ।  

এক. 

ক্ষক ফাক কযা মুক্ষি?!! লকঈ মক্ষদ احلكم الكفري ‘কুপক্ষয ক্ষফধারনয স্থারন 
কখরনা احلكم الفاسد ‘ভ্রষ্ট ক্ষফধান’ ফরর, الدستورالكفري ‘কুপযী ংক্ষফধান’ এয 
স্থারন الذستىرالباطل ‘ফাক্ষতর ংক্ষফধান’ ফযফায করয, ভুক্ষরভ লদরয লম 
ভস্ত কুপযী ফাক্ষনী অরভক্ষযকায ি ক্ষনর রড়াআ কযরছ, তারদযরক 
‘অরভক্ষযকান ফাক্ষনী’ ফরর, তারর ক্ষক লিা যী ব্দ ক্ষনর লখরা রফ? 
তায অকীদা ভানারজ ভযা অরছ ফরর ভরন কযা রফ? মক্ষদ লতাভযা 
তযফাদী  তারর দরীর ক্ষনর অরা। 

দুআ.  



 

 

 

ারখ অআভান লতা তায ক্ষরখক্ষন  ফিৃতায ভরধয ত ত স্থারন, ফযং 
াজায াজায স্থারন এভস্ত অআন  ংক্ষফধানরক কুপযী ংক্ষফধান ফরর 
ঈরল্লখ করযরছন, এভস্ত ংক্ষফধারনয নুাযীরদয ক্ষফরুরদ্ধ ক্ষজারদয 
অফান করযরছন। লম লকঈ তায ক্ষকতাফগুররায ঈয দৃক্ষষ্ট ফুক্ষরররছ তায 
অররাচনা শুরনরছ, ল ক্ষনক্ষিতবারফআ এিা স্বীকায কযরফ। ুতযাং তায এক, 
দুআক্ষি ফান লথরক ক্ষকছু ব্দ ক্ষনর এর ক্ষকবারফ ফরা রে লম, ক্ষতক্ষন যী 
ক্ষযবালা ক্ষনর লখরা কযরছন। 

ক্ষতন. 

ারখ অআভারনয অররাক্ষচত লম ভস্ত রব্দ অদনানী বুর ধরযরছ তায 
ভরধয একক্ষি রে,الدستور الباطل (ফাক্ষতর ংক্ষফধান)। الدستور الكفري (কুপযী 
ংক্ষফধান) এয স্থারন ور الباطلالدست  (ফাক্ষতর ংক্ষফধান) ফযফায কযািা ক্ষক 
‘অরপারম যআযায ারথ লখরা কযা? الباطل ক্ষক যী ব্দ ন? জ্ঞতা 
রজ্ঞয জনয কত ফড় লফাঝা!! ভান অল্লা তাঅরা কুযঅরনয একাক্ষধক 
স্থারন এআ ফাক্ষতর ব্দ ফযফায করযরছন, লমভন অল্লা তাঅরা ফররন, 

 ُروا اتَـّبَـُعوا اْلَباِطَل ﴾﴿ َذِلَك أبَِنَّ الَِّذيَن َكفَ 

‘এয কাযণ রে, মাযা কুপযী করযরছ তাযা ফাক্ষতররয নুযণ করয।’  

এখারন অল্লা তাঅরা কারপযরদয নুৃত ক্ষফধান এয লিরত্র ফাক্ষতর ব্দ 
প্ররাগ করযরছন। এখন তায ঈত্তয কী রফ? 

চায. 
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অিরমপয ফযাায রে ঐ ভুখাত্র লম ফারন ারখরক ফররছ, ক্ষতক্ষন যী 
ব্দ ফযফায করযন না, লআ ফারনআ একাক্ষধক স্থারন ল ক্ষনরজ একআ বুরর 
(তায ভরত) ক্ষতত ররছ।  

ারখ অআভান এভস্ত ফাক্ষনীগুররারক العسكر ادلتأمركُت ফরররছন, তাআ এিা 
তাঁয যাধ ররছ, থচ ল ক্ষনরজআ " اجلبهة اإلسالمية" লক ঈি ফারনয 
ভরধযআ السلىليّت الجبهت  ফরররছ। النصرة جبهت  লক الغادر الخائن جبهت  ফরররছ, 
য ফারন, " اجلبهة اإلسالمية লক جبهة الضرار، سلول، جبهة آل ফরররছ।  

এখন তায কারছ প্রশ্ন রে, এফ ব্দ ফযফায কযায কাযরণ ক্ষক থভ্রষ্ট 
র লমরত রফ? ঈত্তয মক্ষদ  ‘না’ তারর এভন ফযক্ষিয ক্ষফরুরদ্ধ লকন 
অনাযা রা কযরছন ক্ষমক্ষন জীফরনয ক্ষধকাং ভ কাক্ষিররছন 
অল্লা তাঅরায রথ ক্ষজারদ, এ রথআ ীদ ররছ তায স্ত্রী, ীদ 
ররছ তায ন্তান।   

অয ঈত্তয মক্ষদ  যাঁ, তারর অভায প্রশ্ন রে, অনারদয ক্ষক অকীদা 
নষ্ট ররছ, ভানাজ ারেরছ? নাক্ষক অনাযা লআ ভস্ত ফযক্ষিরদয 
ন্তবূপি, মারদয ফযাারয অল্লা তাঅরা ফরররছন, 

 ﴿ َأأتَُْمُروَن النَّاَس اِبْلرِبِّ َوتـَْنَسْوَن َأنـُْفَسُكْم ﴾

‘লতাভযা ক্ষক নযরদযরক করযারণয ঈরদ দা অয ক্ষনরজরদযরক বুরর 
থারকা?’  
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ারখ অআভান াক্ষপ:য অকীদা ক্ষঠক লনআ, কাযণ, ক্ষতক্ষন ক্ষভরযয ারফক 
লপ্রক্ষরিন্ট ভুযক্ষয প্রংা করযরছন, থচ ভুযক্ষ ভুযতাদ?  

দাঈরায প্রধান ভুপতী তুক্ষকপ ক্ষফন অরী ারখ ভাকক্ষদক্ষয কারছ ারখ 
অআভারনয ফযাারয ক্ষররখরছন: 

 ! وأتمل ُب ثنائو على الطاغوت مرسي

‘অক্ষন তাগুত ভুযক্ষয ফযাারয তায (ারখ অআভারনয) প্রংািা একিু 
ক্ষচন্তা করুন!’ 

একআবারফ দাঈরায ভুখাত্র অদনানী অর-কারদায থভ্রষ্ট ায  
ভানাজ ক্ষযফতপরনয প্রভাণ ঈরল্লখ কযরত ক্ষগর ফররন,  

وأصبح طاغوت اإلخوان ،اارب للمجاىدين، احلاكم بغَت شريعة الرضبن: يُدعى لو، وُيًتفَّق بو، 
 . ويُوصف أبنو أمل األمة، وبطل من أبطاذلا

‘আখারনয লম তাগুতরগাক্ষষ্ঠ ভুজাক্ষদরদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধ করয, যভারনয 
যীরতয ক্ষফযীত ক্ষফধান িাযা ক্ষফচায পারা করয, তায জনয লদাঅ কযা 
রে, তায প্রক্ষত ানুবুক্ষত লদখান রে। ফরা রে, ল নাক্ষক ঈম্মায 
অায াত্র। ঈম্মায একজন ফীয। 

জফাফ: 

ুফানাল্লা!! এআ ক্ষবরমাগ স্পষ্ট ক্ষভথযা ছাড়া অয ক্ষক রত ারয ! অক্ষভ 
এখারন ারখ অআভারনয ভুযক্ষ মৃ্পি ফিৃতা িরয িরয তুরর ধযক্ষছ, 
ড়ুন  অনাযাআ ক্ষদ্ধান্ত ক্ষনন:  

 وأنصحك سللًصا لك النصيحة وراجًيا لك اذلداية والتوفيق والتثبيت،



 

 

 

لقد عاملت مع العلمانيُت ووافقتهم، ومع الصليبيُت وتنازلت ذلم، ومع األمريكان  فأقول لك:
الضماانت، ومع اإلسرائيليُت وأقررت دبعاىدات االستسالم معهم، ومع عسكر مبارك وأعطيت ذلم 

 الذين تربوا على مساعدات أمريكا فوافقتهم، ومع جالدي الداخلية فطمأنتهم،

 فماذا كانت النتيجة؟

وأنت اليوم ُب امتحان عظيم، إما أنت سبسك ابحلق غَت متزلزل و المتذبذب والمتزحزح، فتطالب 
ة الشريعة ُب وضوح وجالء، وترفض القضاء الفاسد، والقوانُت العلمانية، والدستور العلماين، حباكمي

وتصر على ربرير كل شرب من داير اإلسالم اتلة، وأتىب االعًتاف أبية معاىدة أو اتفاق يتنازل 
 عنها،

لك،فحينئذ وتعاىد ربك أنك ستجهر ابحلق الذي يفرضو عليك شرعو، والتتنازل قيد ُأظللة عن ذ
أبشرك أبنك ستكون من أبطال ىذه األمة، ورموزىا البارزة، وقادُتا العظام، وستحشد األمة ُب 

 مصر والعامل اإلسالمي خلفك ُب معركتها مع أعدائها،

 وإن توفاك هللا سللًصا على ذلك فأبشر حبسن اخلاسبة وعظيم الثواب فيها ُب آخرتك

‘অক্ষভ অনারক ঈরদ ক্ষদক্ষে, একক্ষনষ্ঠবারফ অনায করযাণকাভী র। 
অক্ষভ অনায ৎথ প্রাক্ষপ্তয প্রতযাা কক্ষয, প্রতযাা কক্ষয তাক্ষপক  দৃঢ় 
তায।  

অক্ষন লকুযরাযরদয ারথ কাজ কযরছন, তারদয ারথ একভত লালণ 
কযরছন, অক্ষন কু্ররিাযরদয ারথ কাজ কযরছন, তারদয জনয ক্ষনরজরক 
নত কযরছন, অরভক্ষযকানরদয ারথ কাজ কযরছন, তারদযরক জাভানত 
ক্ষদররছন। অক্ষন আযাইররয ারথ কাজ কযরছন, তারদয ারথ াক্ষন্ত চুক্ষি 
স্বািয কযরছন, লভাফাযরকয লআ লনাফাক্ষনীয ারথ কাজ কযরছন, মাযা 
প্রক্ষতাক্ষরত ররছ অরভক্ষযকায াারময অক্ষন তারদয ারথ একভত 
লালণ কযরছন, লদী জল্লাদরদয ারথ কাজ কযরছন এফং তারদযরক 
অশ্বস্ত করযরছন।  



 

 

 

ফরুন, এ রফয পরাপর কী র?!!!   

অজ অক্ষন এক ভা যীিায ভরধয ক্ষতত।  অনারক লকান ধযরণয 
ক্ষিধা-িন্ধ ফযক্ষতরযরক করক অঁকরড় ধযরত রফ, ক্ষযষ্কায  স্পষ্টরূর 
যী ক্ষফধান প্রক্ষতষ্ঠায লচষ্টা কযরত রফ, লকুযরায অআন, লকুযরায 
ংক্ষফধান  ফাক্ষতর ানফযফস্থারক প্রতযাখযান কযরত রফ। কারপযরদয 
িাযা দখরকৃত আরারভয প্রক্ষত ক্ষফঘত বূক্ষভরক ভুি কযায লচষ্টা কযরত রফ, 
এভন লকান লজাি  চুক্ষিরত অফদ্ধ রত স্বীকৃক্ষত জ্ঞান কযরত রফ, 
মারত াভানয ছাড় ক্ষদরত ।  

অল্লায ারথ প্রক্ষতজ্ঞাফদ্ধ লান, লআ তযরক স্পষ্টরূর ফণপনা কযায, মা 
যীত অনায ঈয পযজ করযরছ। অয এ লিরত্র অক্ষন এক আক্ষঞ্চ 
ক্ষযভাণ ছাড় ক্ষদরফন না। যাঁ, অক্ষন মক্ষদ এফ কযরত ারযন তারর 
অক্ষভ অনারক ুংফাদ ক্ষদক্ষে, অক্ষন তখন রত াযরফন এআ ঈম্মায 
ফীযরদয একজন, ন্তবুপি রত াযরফন তারদয নুযণী  অদপ 
ফযক্ষিরদয ভরধয, অক্ষন ক্ষযগক্ষণত রফন ঈম্মায ফীযরদয ভরধয, ক্ষভয  
ুরযা আরাভীক্ষফশ্ব লথরক ঈম্মা অনায ক্ষছরন একক্ষত্রত রফ, ত্রুরদয 
ক্ষফরুরদ্ধ চরভান মুরদ্ধ।  

অল্লা তাঅরা মক্ষদ অনারক এয তাপীক লদন, এফং অক্ষন ক্ষনষ্ঠায 
ারথ এক্ষগর মান তারর এ রথ জীফন লগরর যকারর জপন কযরফন 
ভা প্রক্ষতদান’।  

অদনানী এআ ফিরফযয ফযাারয ারখ অআভারনয ঈয দুআক্ষি ক্ষবরমাগ 
ঈত্থান করযরছ: 

১. ারখ অআভান ‘তাগুত ভুযক্ষয’ জনয দুঅ করযরছন। 

২. তারক ঈম্মায অকাক্ষঙ্খত  ফীয ফরর অখযাক্ষত করযরছন। 



 

 

 

এক. 

ারখ অআভান ফরররছন, ‘অক্ষভ অনারক ঈরদ ক্ষদক্ষে, একক্ষনষ্ঠবারফ 
অনায করযাণকাভী র। অক্ষভ অনায ৎথ প্রাক্ষপ্তয প্রতযাা কক্ষয, 
প্রতযাা কক্ষয তাক্ষপক  দৃঢ়তায ! 

ারখ অআভান তাঁয জনয করযাণ কাভনা করযরছন। ভুযক্ষ মক্ষদ কারপয 
র থারক তফু তায জনয করযাণ কাভনাকযা ক্ষক তাীরদয ারথ 
াংঘক্ষলপক? 

অল্লা তাঅরা হুদ অরাআক্ষ ারাভরক তায কারপয ¤প্রদা অদ 
জাক্ষতয কারছ াঠাররন। ক্ষতক্ষন তারদযরক ইভারনয দাাত ক্ষদক্ষেররন। এক 
মপার ক্ষতক্ষন তায কারপয ম্প্রদারক ফররন, 

 ﴿ أُبـَلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َريبِّ َوَأاَن َلُكْم اَنِصٌح َأِمٌُت ﴾

‘অক্ষভ লতাভারদয কারছ অভায যরফয ক্ষনরদপনা লৌঁছাক্ষে অক্ষভ লতাভারদয 
জনয ক্ষফশ্বস্ত করযাণকাভী র।’  

এখারন অল্লা তাঅরায নফী তায ম্প্রদারক দাাত লদাকারীন 
ফরক্ষছররন, অক্ষভ লতাভারদয জনয করযাণকাভী। একআবারফ ারখ অআভান 
তায ম্প্রদারয একজন থভ্র’লক দাাত লদায ভ ফরক্ষছররন, 
অক্ষভ অনায জনয করযাণকাভী।  

একিু বাফুন, াররখয এআ দাাত ক্ষক তাীরদয ারথ াংঘক্ষলপক, নাক্ষক 
দাারতয লিরত্র নফীরদয ুান্নয নুযণ?  

ারখ ফররন, 

                                                           

ূযা অযাপ, অাত:৬৮



 

 

 

অক্ষভ অনায ৎথ প্রাক্ষপ্তয প্রতযাা কক্ষয, প্রতযাা কক্ষয তাক্ষপক  
দৃঢ়তায।  

এখারন ারখ তায ক্ষদাাত, তাপীক  ুদৃঢ় রথ অায অকাক্সিা 
করযরছন। 

এখন অনাযা ফরুন, লকান কারপয, পাক্ষক ফা ক্ষফদঅক্ষতয জনয ক্ষদারত 
 তাপীরকয লদাঅ কযা, ল লমন ক্ষদাররতয রথ দৃঢ় থারক, এআ লদাঅ 
কযা ক্ষক াযাভ? তাীরদয ারথ াংঘক্ষলপক? 

দুআ. 

ভুযক্ষরক ঈম্মায অকাক্ষঙ্খত  ফীয ফরর অখযাক্ষত করযরছন। 

এআ ক্ষবরমাগ লম কত ফড় ক্ষভথযা  ফারনাাি, তা াররখয ঈরযাি 
ফিফয রড় থাকরর লম লকঈ ফুঝরত াযরফ। এখারন লআ কাজ কযা 
ররছ, যাূররয ারথ মা কযা রক্ষছর । 

১. ‘ক্ষখরাপরতয’ ভুখাত্র! অক্ষন তযফাদী র থাকরর ফররন, লকাথা 
ারখ ভুযক্ষরক ফীয ফরর অখযাক্ষত করযরছন? লকন অক্ষন ভাঝখারনয 
ুরযা ংিুকু লঢরক লযরখ ক্ষকছু ং ক্ষফকৃতবারফ ঈস্থান কযররন? এিা 
ক্ষক তাদক্ষর ন? এআ তারর ‘ক্ষখরাপরতয’ একজন ভুখারত্রয অখরাক?  

২. লকান একজন দাী এক কারপযরক দাাত ক্ষদক্ষেররন- ‘তুক্ষভ মক্ষদ ইভান 
অন  ৎকাজ কয, তারর তুক্ষভ জান্নারত মারফ।’ য একজন ভুদাক্ষল্ল 
(স্বাথপ ক্ষক্ষদ্ধয জনয ফিায বারলয ক্ষযফতপন াধনকাযী) এর তায ফারকযয 
প্রথভ ংক্ষি লগান কযররন, ‘তুক্ষভ মক্ষদ ইভান অন  ৎকাজ কয’। 
এখন ল ফররত শুরু কযর এআ দাীয অকীদা ী লনআ, তায তাীদ 
ক্ষযষ্কায না। কাযণ, ল এক কারপযরক ফরররছ, কারপয নাক্ষক জান্নারত 



 

 

 

মারফ। অদনানী অক্ষন ফরুন লতা, লআ ভুদাক্ষল্লরয ভারঝ অয ‘ক্ষখরাপরতয’ 
ভুখারত্রয ভারঝ াথপকয লকাথা?  

ং:৪ 

ারখ অআভারনয অকীদা নষ্ট র লগরছ, মায পরর ক্ষতক্ষন ফাভারক 
ক্ষভস্টায (জনাফ) ফরর রোধন করযরছন। 

দাঈরায প্রধান ভুপতী তুক্ষকপ ক্ষফন অরী ারখ ভাকক্ষদীয কারছ ারখ 
অআভারনয ফযাারয ক্ষররখরছন, 

 وأخَتا أدعوك ايشيخي للتأمل ُب خطاابت الشيخ أؽلن الظواىري وخاصة األخَتة منها. فتامل
 شيخي ُب قول الشيخ أؽلن عن أوابما أو بوش " مسًت "اىـ

‘ল অভায ারখ! অক্ষভ ফপরল অনারক নুরযাধ কযক্ষছ, অক্ষন ারখ 
অআভারনয ফিফযগুররা ক্ষনর একিু ক্ষচন্তা করুন! ক্ষফরল করয ফপরল 
ফিৃতাক্ষি! 

ল ারখ! অক্ষন ক্ষচন্তা করুন, ারখ অআভান, ফাভা থফা ফুরক 
ফরররছ ‘ক্ষভস্টায’।’ 

জফাফ: 

এআ ক্ষবরমাগক্ষি রে দাঈরায ‘ক্ষখরাপরতয’ ফ লচর ফড় ভুপতীয। এআ 
ক্ষবরমাগ লথরক লমবারফ তায জ্ঞতা প্রকা া, একআবারফ পুরি রঠ 
অদনানীয নুযরণ ফারকযয ক্ষকছু ং লগান করয য ক্ষকছু ংরক 
ঈরেযভূরকবারফ ক্ষফকৃত করয ঈস্থান নীক্ষত। লমভন, ক্ষখরাপত লতভন তায 
ভুখাত্র ! 

এক. 



 

 

 

অক্ষভ ফক্ষর, ভুপতী ারফ াতক্ষি যান, অভারদযরক একিু ুরযা ফাকযক্ষি 
লদখরত ক্ষদন:   

مسًت أوابما"،عسى أن يكوا نقصم ظهوركم على أيدى رلاىدى أمةاإلسالم إبذن هللا حىت تسًتيح "
 الدنيا ويسًتيح التاريخ من إجرامكم وصلفكم وكذبكم

‘ক্ষভস্টায ফাভা! অা কক্ষয, অল্লা তাঅরায আো ক্ষচরযআ ভুক্ষরভ 
ঈম্মায ভজাক্ষদীরনয ারত লতাভারদয লভরুদে লবরঙ্গ মারফ। অয এয পরর 
লতাভারদয নযা, দাক্ষম্ভকতা  ক্ষভথযা লথরক ভুক্ষি ারফ ৃক্ষথফী, অয ারথ 
ারথ ভুক্ষি ারফ আক্ষতা।’ 

াঠকগণ ক্ষনি ফুরঝরছন, এখারন াররখয বালানরী। ভুপতী ারফ 
অক্ষন মক্ষদ ফুঝরত না ারযন, তারর লিা অনায জনয ক্ষফদ। অয মক্ষদ 
লফাঝায য ক্ষবরমাগ লতাররন, তারর লিা ভা ক্ষফদ। অল্লা 
তাঅরাআ বার জারনন অক্ষন লকান ক্ষফরদ ক্ষতত। 

দুআ. 

লম ফযক্ষিয াভানয বালাজ্ঞান অরছ, ল লতা এআ প্রশ্ন তুররফ না। তাযা 
কুযঅরনয এআ অাতগুররায ফযাারয কী ফররফ: 

জাান্নারভ জাান্নাভীরক ফরা রফ-  

 ﴿ ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرميُ ﴾

‘স্বাদ না, অক্ষন লতা ম্মানী ম্ভ্রান্ত’।  

ঈি অারত ফরা রে, জাান্নাভীরক ম্মানী ফরর তুে কযা রফ। 

একআবারফ অল্লা তাঅরা কারপযরদয ফযাারয ফররন, 
                                                           

দুখান, অাত:৪৯



 

 

 

ْرُىْم ِبَعَذاٍب أَِليٍم ﴾  ﴿ فـََبشِّ

অয অক্ষন তারদযরক মন্ত্রণাদাক অমারফয ুংফাদ ক্ষদন।141 

ং:৫  

ারখ অআভারনয অকীদা নষ্ট র লগরছ। কাযণ ক্ষতক্ষন তায ক্ষদকক্ষনরদপনায 
ভরধয ফরররছন- ‘লফৌদ্ধ, ভুক্ষযক  নযানযরদয ারথ ভুক্ষরভযা ক্ষনযাদ  
াক্ষন্তরত ফফা কযরফ’। 

একআবারফ দাঈরায ভুখাত্র অদনানী অর-কারদায থভ্রষ্টায ফা 
ভানাজ ক্ষযফতপন ায প্রভাণ ঈরল্লখ কযরত ক্ষগর তাক্ষেরল্লায ুরয 
ফররন,  

وأصبح النصارى ااربون، وأىل األواثن من اذلندوس والسيخ وغَتىم :شركاءالوطن؛ غلب العيش 
 فيو معهم بسالم واستقرار ودَعة

‘ অর-কারদায কারছ) অভারদয ারথ মুদ্ধযত নাাযাযা, ক্ষনু্দ, ক্ষখ  
নযানয ভূক্ষতপূজকযা র লগরছ স্ববূক্ষভয ক্ষধফাী। তারদয ারথ নাক্ষক 
ক্ষনযারদ  াক্ষন্তরত ফফা কযা অফযক !?’  

দাঈরায প্রধান ভুপতী তুক্ষকপ ক্ষফন অরী ারখ ভাকক্ষদীয কারছ ারখ 
অআভারনয ফযাারয ক্ষররখরছন,  

 !!ركُت وغَتىم ُب سالم و دعةوأتمل ُب توجيهاتو األخَتة وأننا البد أن نتعايش مع البوذيُت وادلش

‘অক্ষন একিু তাঁয ফপরল ক্ষদকক্ষনরদপনাক্ষি ক্ষচন্তা করয লদখুন, (ক্ষতক্ষন 
ফরররছন) অভারদয ঈয অফযক র, লফৌদ্ধ, ভুক্ষযক  নযানযরদয ারথ 
ক্ষনযারদ  াক্ষন্তরত থাকা।’ 

                                                           

আনক্ষকাক, অাত:২৪



 

 

 

জফাফ: 

এখারন ক্ষখরাপরতয ফ লচর ফড় ভুপতী  ভুখাত্র তযরক ক্ষভথযায ারথ 
ক্ষভক্ষেত করয ৎ ঈরেরয লিারক ক্ষফকৃতরূর ঈস্থান করযরছ, 

াধাযণ ক্ষদকক্ষনরদপনায ভরধয ভুজাক্ষদীরনয ঈরেরয াররখয ফিফয ক্ষছর, 

عدم التعرض للنصارى والسيخ واذلندوس ُب البالد اإلسالمية، وإذا حدث عدوان منهم، فُيكتفى 
ن نبدأىم بقتال، ألننا مشغولون بقتال رأس ابلرد على قدرالعدوان، مع بيان أننا ال نسعى إىل أ

الكفر العادلي، وأننا حريص ونعلى أن نعيش معهم ُب سالم ودعة إذا قامت دولة اإلسالم قريبا 
 . إنشاء هللا

‘ভুক্ষরভরদয বূখেগুররারত ফফাযত ক্ষনু্দ, ক্ষখ  নাাযারদয ারথ িরন্ধ 
না জড়ারনা। মক্ষদ তারদয ি লথরক লকান ীভারঙ্ঘন লদখা মা, তারর 
এআ ক্ষভারঙ্ঘরনয ভক্ষযভাণ জফাফ ক্ষদর িান্ত কযফ। অয এয কাযণ 
স্পষ্ট কযক্ষছ লম, অভযা তারদয ারথ মুদ্ধ শুরু কযরত চাক্ষে না, লকননা 
অভযা ফতপভারন অন্তজপাক্ষতক কুপরযয প্রধানরদয ারথ মুরদ্ধ ফযস্ত। অয 
অভযা এফযাারয অগ্রী লম, ক্ষচরযআ মখন আরাভী যাষ্ট্র প্রক্ষতষ্ঠা রফ 
আনাল্লা, তখন অভযা তারদয ারথ ক্ষনযারদ  াক্ষন্তরত ফফা কযরত 
াযফ।’ 

ারখ এখারন দুক্ষি ফযাারয ফরররছন। এক, তারদয ক্ষফরুরদ্ধ এখন মুরদ্ধ না 
জড়ারনা। কাযণ, অভযা ফতপভারন অন্তজপাক্ষতক কুপরযয ক্ষরিাযরদয ক্ষফরুরদ্ধ 
মুরদ্ধ ক্ষরপ্ত। দুআ. অভারদয অগ্র রে, আরাভী যাষ্ট্র’ প্রক্ষতক্ষষ্ঠত রর তারদয 
ারথ মুরদ্ধ না জক্ষড়র াক্ষন্তরত থাকা। কাযণ, ভুক্ষরভ লদরয কারপযরদয 
ফযাারয অভারদয আো এিাআ, তাযা আরারভয কর তপ লভরন ক্ষনর 
অভারদয ারথ ফফা কযরফ। যাঁ, তরফ মক্ষদ তাযা এয ফযাক্ষতক্রভ করয, 



 

 

 

তখন প্রভাক্ষণত রফ, এফযাারয তারদয অগ্র লনআ। তখন তারদয ফযাারয 
পারা লতা অরাভদু ক্ষরল্লা অভারদয জানা অরছ। 

ক্ষপ্র বাআ! এখন অক্ষন অদনানীয ফিফযক্ষি অফায ড়ুন, 

(অর-কারদায কারছ) অভারদয ারথ মুরদ্ধ যত নাাযাযা এফং ক্ষনু্দ, ক্ষখ 
 নযানয ভূক্ষতপূজকযা র লগরছ স্ববূক্ষভয ক্ষধফাী। তারদয ারথ নাক্ষক 
ক্ষনযারদ  াক্ষন্তরত ফফা কযা অফযক?  

রিযনী ফযাায র, ক্ষতক্ষন ক্ষকবারফ তযরক ক্ষভথযায ারথ ক্ষভক্ষেত করযরছ।  

অরযকক্ষি ফযাারয ক্ষতক্ষন ক্ষভথযা ফরররছন: ারখ ফরররছন, ভুক্ষরভ লদর 
ফফাযত নাাযারদয কথা; াযফীরদয (মুরদ্ধযতরদয) কথা ন। ক্ষকন্তু ল 
ফারন ফরররছ ঐ ভস্ত নাাযারদয কথা, মাযা অভারদয ারথ মুদ্ধযত। 
অয যীরতয ফযাারয জ্ঞারনয ক্ষধকাযী প্ররতযক ফযক্ষি ক্ষনি জারনন, 
লকান এক-দুআ লদরয নাাযাযা মক্ষদ অভারদয ক্ষফরুরদ্ধ মুদ্ধযত থারক 
তারর এয কাযরণ ৃক্ষথফীয ফ নাাযাযা াযফী (মুদ্ধযত) নাাযারদয 
হুকুরভ ড়রফ না। ভক্কায আাহুদী লগাত্রগুররায ারথ যাূর াল্লাল্লাহু 
অরাআক্ষ া াল্লারভয ‘ক্ষারতআ”এক্ষি ক্ষযষ্কায করয লদ। 

ং:৬ 

অর-কারদা থভ্রষ্ট ররছ 

আযারনয ারথ ম্পকপ যররছ। তাযা আযারন অক্রভণ করয না এফং 
দাঈরারক অক্রভণ কযরত ফাযণ করযরছ। 

ারখ অআভান াধাযণ যাক্ষপজীরদযরক স্পষ্টবারফ তাকপীয করয না। ক্ষতক্ষন 
ফররন, তারদয তাকপীরযয ফযাারয অররভরদয ক্ষবন্ন ক্ষবন্ন ভত অরছ।  

লক্ষদরক আক্ষঙ্গত করয অদনানী ফরররছ, 



 

 

 

 . فليسّجل التاريخ أّن للقاعدة َديٌن شبٌُت ُب عُنِق إيران

‘আক্ষতা ক্ষররখ যাখুক, আযারনয ঘারড় অর-কারদায ভূরযফান ঊণ যররছ।’   

ক্ষতক্ষন অয ফররন,  

 . ُت األصلاس: فيهم أقوال، وىم موطن دعوة القتالوأن الرافضة ادلشرك

এক. 

আযারন অক্রভণ কযরত ফাযণ কযা 

* লম ফযক্ষি নফফী ক্ষাত ম্পরকপ ফগত, ল ক্ষনি জারন, যাূর াল্লাহু 
অরাআক্ষ া াল্লারভয একক্ষি ক্ষাত ক্ষছর, ত্রু মথাম্ভফ কক্ষভর যাখা। 
একারথ ফাআরক ত্রু না ফানারনা। তাআ যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া 
াল্লাভ প্রথরভ মুদ্ধ করযরছন কুযাআরদয ারথ। তখন ক্ষতক্ষন আাহুদীরদয 
ারথ চুক্ষি করযক্ষছররন, মুরদ্ধ জড়ান ক্ষন। 

* তারদয ‘ক্ষখরাপত’ প্রক্ষতষ্ঠায এক ফছয র, তাযা লতা এখন আযাআরর 
অক্রভণ কযর না, ভুক্ষরভরদয প্রথভ লকফরা ভুি কযর না। এখন মক্ষদ 
লকঈ ফরর, তাযা আাহুদীরদয দারার, কাযণ ক্ষখরাপরতয প্রথভ কাজ 
আাহুদীরদযরক তারদয ানা ক্ষযরাধ কযা, প্রথভ লকফরা ভুি কযা? 

* তারদয দাক্ষফ রে, ‘ারখ অআভান অর-কারদারক লগাভযা করযরছন। 
ারখ াভা তারদয আভাভ, তাযা ারখ াভায ভানারজয ঈয ির 
অরছ। তাযাআ ারখ াভায অর ঈত্তযূযী। ারখ অফু আাা, 
ারখ অক্ষতযাতুল্লা তারদয লনাক্ষত’। অল্লায ারস্ত তাযা ফররফ ক্ষক? 
আযারনয ারথ অর-কারদায এআ ফস্থান ক্ষক ারখ াভা আভাযারতয 
দাক্ষরত্ব থাকায ভ লথরকআ ন? তখন ক্ষক ারখ অফু আাা অর-



 

 

 

কারদায যীা ক্ষফবারগয প্রধান ক্ষছররন না? ারখ অক্ষতযাতুল্লা ক্ষক 
তখন জীক্ষফত ক্ষছররন না?! 

অদনানী! অর-কারদায এআ ভানাজ লতা ারখ অআভান ক্ষযফতপন করযন 
ক্ষন ফযং এক্ষি রে অনারদয (তারদয ভুরখয দাক্ষফ নুমাী) লনতারদয 
ভানাজ। তয করয ফরুন, লনতারদয ভানাজ লক ক্ষযফতপন কযরছ? ারখ 
অআভান, নাক্ষক অনাযা? 

দুআ. 

াধাযণ যাক্ষপজীরদযরক তযা কযরত ক্ষনরলধ কযা 

ারখ অআভান াধাযণ যাক্ষপজীরদযরক তযা কযরত ক্ষনরলধ করযক্ষছররন 
মুদ্ধ লকৌর ক্ষারফ। কাযণ এয পরর ত্রু লফরড় মা এফং মুরদ্ধয লভাড় 
ঘুরয মা। অয কারপয লনতাযা এিাআ কাভনা করয। কাযণ অর-
কারদায ভূর িারগপি ক্ষছর, অরভক্ষযকা  আযাইর। অয এআ মুদ্ধরকৌর 
যাূর াল্লাল্লাহু অরাআক্ষ া াল্লারভয ীযাত লথরকআ াা মা। 

ক্ষতন. 

যাক্ষপজীরদযরক তাকপীয না কযা 

যাক্ষপজীরদয অকীদা-ক্ষফশ্বাগুররা ক্ষনক্ষিতবারফ ‘কুপরয অকফয’ ফা ফড় 
কুপয। ক্ষকন্তু যাক্ষপজীরদয মাযা জনাধাযণ অরছ, তারদযরক ফযাকবারফ 
তাকপীরয ভুাআান (প্ররতযকরক ক্ষনক্ষদপষ্টবারফ কারপয াফযস্ত) কযা রফ ক্ষক 
না, এ ফযাারয অরু ুন্নায আভাভরদয ভারঝ ভতক্ষফরযাধ যররছ: 



 

 

 

াখুর আরাভ আফরন তাআক্ষভা য. যাক্ষপজী জনাধাযণরক ফযাকবারফ 
(অভ বারফ) তাকপীয কযরত ফাযণ করযরছন।   

ারখ ভাকক্ষদী াক্ষপ. একআ ভত লালণ করযরছন।    

াধাযণ ক্ষারদযরক তাকপীয কযায ফযাারয এযকভ রনক অররভরদয 
ক্ষবন্নভত থাকায কাযরণ ারখ ফররক্ষছররন, তারদযরক তাকক্ষপরযয ফযাারয 
রনরকয ক্ষবন্নভত অরছ।  

া অপরা! এ কাযরণ ক্ষক ারখ অআভারনয অকীদা নষ্ট র লগরছ! 
অর-কারদা ারে লগরছ!!  

থচ, ারখ রনক অরগআ এ ফযাারয একক্ষি ক্ষযারা ক্ষররখরছন,  موقفنا من
الرافضيةإيران   (আযারনয যাক্ষপজীরদয ফযাারয অভারদয ফস্থান)। লখারন 

ক্ষতক্ষন তারদয কুপযী অকীদাগুররা ক্ষনর অররাচনা করযরছন। এ ফযাারয 
ফপররল ারখ ক্ষররখন:  

فهذه العقائد من إعتقدىا بعد إقامة احلجة عليو؛ يصَت مرتداً عن دين اإلسالم، ومن كان جاىاًل، 
بناء على أحاديث ظنها صحيحة، ومل يبلغو احلق فيها، أو كان عاميًا  واعتقد ىذه األصول الفاسدة

جاىاًل فهو معذور جبهلو، على التفصيل ادلعروف ُب كتب األصول )راجع: " مبحث اجلهل والعذر 
 . بو " ُب كتاب " اذلادي إىل سبيل الرشاد

‘হুজ্জত ুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত র মাায য মক্ষদ লকঈ এভস্ত অকীদা লালণ 
করয, ল দীনতযাগী ভুযতাদ র মারফ। ক্ষকন্তু লকঈ মক্ষদ জারর , ক্ষকছু 
বুর ঘিনারক ক্ষঠক ভরন করয এ ভস্ত ভ্রান্ত নীক্ষতগুররারক ক্ষফশ্বা করয, 

                                                           

লদখুন, ক্ষভনাজু ুন্না: ১/২২৮, ভাজভুর পাতা: ২/ ১০৭।

লদখুন, ১০/৭/২০১৫ লত অর-জাক্ষমযারত লদা াররখয ািাৎকায



 

 

 

অয এ ফযাারয তায কারছ ক না লৌঁরছ, থফা ল  জ্ঞ, াধাযণ 
জনতা; তারর তায জ্ঞতায কাযরণ তায ময গ্রণ কযা রফ। তরফ এ 
লিরত্র (তারক াযগ অখযাক্ষত কযরত রর) ঈূররয ক্ষকতারফ লম প্রক্ষদ্ধ 
অররাচনা অরছ তায ক্ষবক্ষত্তরত কযরত রফ।’   

এিাআ রে যাক্ষপজীরদযরক তাকপীরযয লিরত্র ারখ অআভারনয ফস্থান, 
লমিা রে াখুর আরাভ আফরন তাআক্ষভা য.  নযানয আভারদয 
ক্ষবভত। ুতযাং এ লিরত্র ধূম্রজার বতক্ষযয লকানআ ুরমাগ নাআ।  

ং:৭ 

অর-কারদা ারখ াভায ভানাজ লথরক রয লগরছ কাযণ, তাযা 
লদর-লদর াধাযণ ভুক্ষরভরদয যকায ক্ষফরযাধী গণঅরন্দারনগুররারক 
ারািপ করয। 

এআ গণঅরন্দারনকাযীরদযরক ারারিপয ফযাারয অদনানী ফরর, 

 . فتداىنهم على حساب الدينلقد أصبحت القاعدة ذبري خلف ركب األكثرية، وتسّميهم األمة؛ 

‘অর-কারদা ফতপভারন ংখযাক্ষধরকযয ক্ষছরন ছুিরত অযম্ভ করযরছ, 
ংখযাগুরুরদযরকআ ঈম্মা ক্ষারফ অখযাক্ষত কযরছ। পরর দীরনয নারভ 
তারদয ারথ লতালারভাদ কযরছ।’ 

জফাফ:- এক. 

ুফানাল্লা! ক্ষরক্ষফা, ক্ষক্ষযা  ক্ষভরয জাক্ষরভ তাগুত যকাযরক িারত 
লমভস্ত ভানুল অরন্দারন কযরছ, তাযা ক্ষক ঈম্মা ন? অর-কারদা 
তারদযরক ঈম্মা ফরররছ, এিা ক্ষক তায যাধ? এিাআ ক্ষক তায ভানাজ 

                                                           

যাক্ষপজী আযারনয ফযাারয অভারদয ফস্থান-৪



 

 

 

ক্ষযফতপরনয কাযণ? দাঈরা ক্ষক তারদযরক ঈম্মা ভরন করয না? তারদযরক 
ক্ষঠক থ লদখারনা, তারদয অরন্দারন লমন ক্ষঠক রথ চরর, ধীরয ধীরয 
স্ত্র অরন্দাররন রূ লন, এ জনয তারদযরক ঈরদ লদা ক্ষক 
যাধ? তাআ লিারক দীরনয নারভ লতালারভাদ ফরর ফযঙ্গ কযা রে?!!  

দুআ. 

ফরুন, ারখ াভায ভানাজ লথরক কাযা রয লগরছ? অর-কারদা, নাক্ষক 
দারা? ারখ াভারক লতা অনাযা ক্ষনরজরদয আভাভ ফরর দাক্ষফ 
করযন, তাঁয ভানারজয ঈয অছন ফরর ক্ষফশ্বা করযন, তারর ঈম্মায 
প্রক্ষত ারখ ঈাভায লল ক্ষযারাক্ষি নীরচয ক্ষরংক লথরক ভরনারমাগ ক্ষদর 
শুনুন।   

লক ারে লগরছ? লক ারখ াভায ভানাজ লথরক রয লগরছ? ারখ 
াভায এআ ফান লতা ক্ষছর অযফ ফন্তরক রিয করয। এ ফারনয 
ক্ষরযানাভআ লতা ক্ষছর ‘অযফ ফন্ত’। ক্ষতক্ষন লতা ক্ষনরজআ এআ অযফ ফন্তরক 
ারািপ করযরছন। তাযয ক্ষক অনাযা ারখ অআভানরক ক্ষভথযা ফাদ 
ক্ষদরফন? শুরন যাখুন, একক্ষদন অনারদযরক অল্লা তাঅরায াভরন 
দাঁড়ারত রফ!! 

ক্ষতন. 

অনাযা লতা ারখ অফু আাা  ারখ অক্ষতযাতুল্লারক ক্ষনরজরদয 
আভাভ ফরর দাক্ষফ করযন, তারদয রথ ক্ষফচর অরছন ফরর ক্ষচৎকায করযন, 
তারর শুরন লদখুন দুআ ীরদয অররাচনা, লমখারন তাযা জনগরণয এআ 
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অরন্দারনগুররা ক্ষনর অররাচনা করযরছন, এগুররারক াাময কযরত 
ফরররছন:   

চায. 

অর-কারদা জামীযাতুর অযরফয ারফক অক্ষভয ারখ নাক্ষয অর-
ঈাআী য. এয ক্ষি ক্ষযারা শুরন লদখুন মারত ক্ষতক্ষন ারখ অআভানরক 
ফাঅত ক্ষদরক্ষছররন। এয ভরধয ক্ষতক্ষন একআ ফযাারয অররাচনা 
করযরছন,   

াঁচ. 

অর-কারদা ক্ষনরজরকআ ুরযা ঈম্মা ভরন করয না; ফযং ঈম্মায একিা 
ং ভরন করয। তাযা ক্ষজাদরক লকান জাভাত ফা দাঈরায ক্ষজাদ লথরক 
লফয করয ুরযা ঈম্মায ক্ষজারদ ক্ষযণত কযায লচষ্টা কযরছ। এআ ক্ষজারদ 
ুরযা ঈম্মায ং গ্ররণয ররি কাজ করয মারে। তাযা এআ ঈম্মায 
জনযআ ক্ষনরজরদয জীফনগুররা কুযফান করয মারে। তাযা ঈম্মারক 
বারফার। তারদয কারছ ঈম্মা ক্ষনরজরদয নুাযীরদয ভরধয ীভাফদ্ধ ন। 
ঈম্মায জনয অরন্দারন ঈম্মারক ারথ ক্ষনরআ কযরত রফ। তাআ ঈম্মারক 
জাক্ষগর লতারায ক্ষফকল্প লনআ। অয এ জনযআ অর-কাদা ঈম্মারক ক্ষক্র 
কযরত মপাক্ররভ এরগারনায দূযদপী ক্ষযকল্পনাগুররা ধার ধার ফাস্তফান 
করয চরররছন। যাঁ, এিাআ ারখ াভায ভানাজ, অরাভদু ক্ষরল্লা 
অর-কারদা এআ ভানারজয ঈয ির অরছ। আনাঅল্লা াভরন 
থাকরফ। 
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লল কথা 

ক্ষপ্র ঈম্মা! অনারদয রচতন  জাগ কযায ররিআ ভূরত ‘দাঈরা’য 
ক্ষপৎনা ম্পরকপ অভারদয এ ঈরদযাগ। জাক্ষন রনরক অাত রেন। 
বাফরছন, ভুক্ষরভ ঈম্মায বারগয ফুক্ষঝ দুযাাআ লরখা অরছ। না, এভনক্ষি 
বাফায ুরমাগ ভুক্ষভনরদয লনআ। যাূর া. ফরররছন, ‘অভায ঈম্মায দৃষ্টান্ত 
র, লভঘভারায ভরতা। লভঘভারায লকান ংর করযাণ  ফযকত যররছ 
তা লমভন জানা মা না; লতভক্ষন ঈম্মায লকান ংর করযাণ ক্ষনক্ষত তা 
ফরা ম্ভফ ন। তাআ অাত ায ক্ষকছু লনআ। মা তয তা অভারদয 
ভানরত রফ, মা ক্ষভথযা তারক ক্ষভথযাআ ফররত রফ। এিাআ আরারভয ক্ষিা। 
ক্ষযররল কক্ষফয বালা ফক্ষর-  

ক্ষভথযা লবক্ষদা তয ঈঠুক লজরগ 

রতযয ছকা ফাক্ষজা ঈঠুক লফরগ। 

************************* 


